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~ Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas instalações da Sociedade Euterpe Alharidrense, em Alhandra, freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, pelas 9~3O horas, do dia 2014109110

Assunto
P Objetivo

Designação Interessado Local
ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL

Contratação de seguros para o município - Modificação objetiva ao contrato e minuta
da adenda ao contrato - Remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Fornecimento em contínuo de rações para animais - Remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Aquisição de novas versões de software MEDIDATA/Aplicações SIGMA para os
serviços da CM e dos SMAS - Início do procedimento e remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços para manutenção do sistema de ventilação e AVAC e AQS do
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira - Parecer prévio vinculativo e remessa à
assembleia municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços de impressão e acabamento de 6 edições anuais do Boletim
Informativo Municipal - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal
para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços de manutenção simples aos 22 elevadores instalados nos
vários equipamentos municipais - Parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia
municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Cedência em direito de superfície

Abertura de procedimento para recrutamento e seleção do cargo de direção
intermédia do 2~ grau - Chefe da Divisão Municipal, Financeira, Patrimonial e de
Controlo Orçamental e remessa à assembleia municipal para aprovação do júri

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado - Técnico Superior - Engenheiro Civil - Prorrogação
do prazo para homologação da lista de classificação final
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Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Associação de Promoção
Social da Castanheira

Castanheira do
Ribatejo
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Alhandrense, em Alhandra, freguesia de

Assunto
P Objetivo

Designação Interessado Local
~ Ceneessãe da e~plera~áe de Parque Linear Ribeirinha Estuário do Tejo Praia dos Aprovação

Pesça-’~res e Centro dc Igferprct~ç~n Amhi~ntnI n r1~ P~iç~ppm -

assembleia municip’~l p~r~ autor~~~ç~n da celebração rln ~~n~rato dc rnnrn$$ãç

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUAUFICAÇÃO URBANA

11 Relação de atos da competência da câmara municipal delegados e praticados pelo Conhecimento
Sr. Presidente

-42 r Alterafle as Plane Direter Munieipal Espaçes de indústria e~trativa Aprovação

13 Aumento de comproprietários - Granja de Alpriate, art~ 10, secção BB Sérgio Fernando Ramos Vialonga Aprovação
da Cruz Teixeira

14 Aumento de comproprietários - Casal do Palmeiro de Fora António Juneval S. João dos Aprovação
Gonçalves Montes

—~ nbr~C da mtani7açãg da zpna ‘lA ‘~“ I0teamat~tg der~minpdp p~r Mplva Rosa Qhriyercp - Construçõec Alvorca do Aprovação
Verdelha (Ex Mague) Reçeção provisória parsial o Projetos, SA Ribatejo

—LC flhr~e de urbaniaação do leteamento sito na Terra do Curro P~eeeção definitiva e Constrofile~ Sociedade Sobralinho Aprovação
cancelam°n~p da rr~ntia bancária de Empreendimentos1

Lda

..jJ flhnc rfn nrh~ni7pção rln lçteam°n~y sitp na Quinta da Seta, À dos Bispos Receção Terraços da Encosta Vila Franca dc Aprovação
dvfinitkia y cancelamento d~ garantia bancária Empreendimentos Xira

Imobiliários, Lda

~~18 AIt~raç~n an Int~mpntn r1pnnm~n~rIn rnr M~I~n~ Pncn - \/,nrdalh,i (Fv~Magnc) - 4lypr~ Obriverr Congtruç~os Ah/arca dn AnrnwarM

de leteamente no 1/03, de 17/07 e Projetos, SA Ribatejo
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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas instalações da Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, pelas 9,30 horas, do dia 2014109/10

Assunto
P Objetivo

besignação Interessado Local
OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRLITURAS

19 Execução da Escola Básica do l~ Ciclo do Sobralinho - Desenvolvimento do plano de Construtora Udra, Lda Sobralinho Aprovação
segurança e saúde - Procedimento de segurança para riscos específicos (coberturas)

20 Estabilização do talude da encosta e restabelecimento do troço acidentado da HCI - Construções, SA Calhandriz Aprovação
estrada de 5. Marcos - Conta final

-.2a. Genee~ãe/eenstruçâe de Pavilhãe Despei-tive do Sebralinhe Re~e~ãe definitiva final Comprojeto, Lda Sobr’linho A~rnv~ç~o
e liberação da eaução

.2.2 Arnnjn ,nvtnrinr na “nn do P~r,-açãp dy ~al o rineNa~ar~ - Reçaç~o dafinitiv~ y ronsArr-0 rln 5I~ A.prpypç~p
byr~ç~n d~ r~.IIçãp lberSilvp/Gppmoy, Lda Iria

—23 ~eneficinçãp ~ gst~r~a 50]. (Estrada da 4If~rrnbeira) - Autp de “istoria e liL’erção rngsti-adac ~A AI~~err~ do ~pr~v”ção
parrinl d~ niiç~n Rihatgjn

APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÕMLCAS

24 Procedimento para atribuição do direito ao arrendamento do espaço municipal Vila Franca de Aprovação
destinado a cafetaria e designado por “Café Central” Xira

GESTÃO ADMINISTRATiVA, FINANCEIRA E JURÍDICA

. Assuntos apresentados para conhecimento
Da competência do Presidente da C.M.

—25 ReIaç~p dos dggppçhçc d0 ~ Presfrionto ri9 Sr. ‘!içe Presidente, em s”bstituiçãe de Conhocimonto
Sr. Presidente, na arca rlg pn~ç~~i

26 Legislação síntese Conhecimento
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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas instalações da Sociedade Ëuterpe Alhandrense, em Alhandra, freguesia de
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, pelas 9,30 horas, do dia 2014109/10

Assunto
1’ Objetivo

Designação Interessado Local
i5 Pagamentos autorizados Conhecimento

28 Balancetes Conhecimento

—29 Auteri~ação genérica para dispensa de parecer prévio ‘.‘ineulative Ustagem de Conhccimcnto
contratos

. Outros assuntos

—3V Parecer prévio vin~uIptivg e prorrogaØo de contrate de prestação de ser/içes p~r Áni-Anin IncA Iccnc Anrn~Ipc~n

Transportes escolares 2014/2015 - Alunos portadores de deficiência

Doação de relógio a corda-despertador, por Maria Vitalina Lopes Cordeiro, ao Núcleo
Museológico de Alverca

Doação de objetos museológicos de serviços/escritório, por Maria José dos Santos, ao
Núcleo Museológico de Alverca

Contratação de serviços de segurança para a Feira Anual de Outubro e Salão de
Artesanato 2014 - Parecer prévio vinculativo

Aprovação

Aceitação

Aceitação

Aprovação

~~Innr~

Fundo de maneio - Notariado Privativo Municipal

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

31

32

33

34

35

Aprovação

36 Feira Anual de Outubro 2014- Venda ambulante
Aprovação



Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas instalações
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, pelas 9h30 horas, do dia 2014/09/10

AssuntoP Objetivo
besignação Interessado Local

•i~ Feira Anual de Outubro 2014 - Atribuição de subsídio compensatório aos campinos Aprovação

38 Feira Anual de Outubro 2014 - Alteração do horário de funcionamento do Posto de Aprovação
Turismo

39 Feira Anual de Outubro 2014 - Prevenção de acidentes Aprovação

40 Feira Anual de Outubro 2014- Constituição de fundo de maneio Aprovação

41 Feira Anual de Outubro 2014- Horário de funcionamento dos estabelecínientos Aprovação
comerciais

42 “Merchandising” para a Nova Biblioteca de Vila Franca de Xira Aprovação

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS
E PESENVOLVIMENTO SOCIAL

—4.3 Prosseç”ç~p do Projeto “jardim Observado” - Protocolo de colaboração rACPA Cnnf.n riS-’ Annin Anrn”nr5~

Cnn~,i ,-In Dn,~-~ C,

44 Espaços verdes do concelho - Ponto de situação

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

45

46

Abertura de processo de inquérito
Aprovação

ORDEM DO DIA Pág.5
da Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, freguesia de

Análise

Ata em minuta da reunião
Aprovação







































































































































































































































El. Livro ______________

F’LAta 114
Reunião de 2014/09/10

Município 1 Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

Patrimonial e de Controlo Orçamental, para conhecimento dos pagamentos

autorizados pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vereador António Félix e pelo Sr. Vereador

António Oliveira, no período compreendido entre 2014/08/21 e 2014/09/03,

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

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas:

Deliberação: Tomado conhecimento.

27 pagamentos



FI. Livro _____________

FIAta 11.5
Reunião de 2014/09/10

de 1 Proc ____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: BALANCETES

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

dinheiro:

Câmara Municipal:

Dotações Orçamentais 24 561 370,75€

Datações não Orçamentais 2 002 785,31€

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:

Dotações Orçamentais 3 948 492,52€

Dotações não Orçamentais 854 505,90€

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

28 balancetes



FLLhrEJ_________

Município ‘ V Proc2 ___________________

Vila Francea de Xira Deliberação fl~5 6 1
Câmara Municipal

1. Assunto: FUNDO DE MANEIO - NOTARIADO PRIVATIVO MUNICIPAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunícação interna n2 258/14, de

29/08, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação da constituição de um

fundo de maneio afeto ao Notariado Privativo Municipal, no valor mensal de

250,00€, que ficará à responsabilidade da Técnica Superior e Oficial Público, Dr~

Maria Paula Cordeiro Ascensão.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 258/14, de 29/08, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.

31 fundo man NPM



_____ FI. Livro _______________

~‘4N OkM\ Reun~o de 2014/09/10
Murficípio /~ Proc2 EDIJCA.00SE.009

Vila Francea de Xira Deliberação n2 562
Câmara Municipal

1. Assunto: TRANSPORTES ESCOLARES 2014/2015 — ALUNOS PORTADORES DE

DEFICIÉNCIA — COMPROMISSO DE VERBAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 420/14, de

04/09, do DEC/DE, para aprovação do compromisso de verbas, no valor previsto de
3 253,61€, referente ao transporte de dois alunos com necessidades educativas

especiais, a frequentarem estabelecimentos de ensino na freguesia de Vialonga, no

ano letivo 2014/2015, assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Vialonga, e posterior remessa à assembleia municipal para

autorização prévia do compromisso plurianual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 420/14, de 04/09, do

DEC/DE, documento que se dá por inteiramente reprbduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano 04/01/03/005D --- Orçam.Ó5/02.02.10

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.

32 transp escolares



1 41~ )J\)~ de 2014/09/10
Município 1 Proc2 DCTAE.00.DM.MUS.113

Vila Franca de Xira Deliberação n2 5 63
Câmara Municipal

1. Assunto: DOAÇÃO DE RELÓGIO DESPERTADOR A CORDA, POR MARIA VITALINA

LOPES LOUREIRO, AO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ALVERCA DO RIBATEJO

.2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 318/14, de

16/07, do DEC/DCTPM, para aceitação da doação de um relógio despertador a

corda, datável dos anos 40 do século XX, que pertenceu a Virgínia Lopes, mãe da

doadora, Maria Vitalina Lopes Loureiro, para incorporação no acervo do Museu

Municipal-Núcleo de Alverca.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 318/14, de 16/07, do

DEC/DCTPM, 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

aceitação.

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

Sr. Vice-Presidente.

33 doação relógio



4 1 FI. Livro ____________

Fl~Ata 119
1 Reunião de 2014/09/10

Município J Proc2 DCTAE.00DM.Mus.113

Vila Franca de Xira 1 Deliberaçãa n2 ~ A 4
Câmara Municípal

1. Assunto: DOAÇÃO DE OBJETOS MUSEOLÓGICOS DE SERVIÇOS/ESCRITÓRIO, POR

MARIA JOSÉ DOS SANTOS REI PEREIRA, AO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ALVERCA

DORIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 306/14,

10/07, do DEC/DCTPM, para aceitação da doação de objetos museológicos de

serviços/escritório, pertença de Maria José dos Santos Rei Pereira para

incorporação no acervo do Museu Municipal-Núcleo de Alverca.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 306/14, de 10/07, do

DEC/DCTPM, 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

aceitação.

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

Sr. Vice-Presidente.

34 doação obj museo



4~ A % ri. Livro ______________

FL~ta 120
Reunião de 2014/09/10

Município Proc2 86/14 APRV.AD.RG

Vila Franca de Xira Deliberação n2 565
Câmara Municipal

1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FEIRA ANUAL DE

OUTUBRO E SALÃO DE ARTESANATO 2014- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 318/14, de

01/09, do DGAFJ/DFPCO/SC, para aprovação da emissão de parecer prévio

vinculativo favorável à contratação de serviços de segurança para a Feira Anual de

Outubro e Salão de Artesanato 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 318/14, de 01/09, do

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

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr. Presidente.

35 segurança FAO



FI. Livro ______________$1 ~ ~ Reunião i4/og/lo
Município Proc2 DCTAE.00TM.030

Vila Franca de Xira Deliberação n~ ~ 6 R
Câmara Municipal

1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014 - VENDA AMBULANTE

2. Resumo: Presente o processo instruído com ‘comunicação interna n2 280/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação das exceções à venda ambulante, na
cidade de Vila Franca de Xira, durante a Feira Anual de Outubro 2014, entre os dias

3el2deoutubro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 280/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.

36 FAO venda amb



A FI. Livro _____________

~‘~1 ~J~’ Reun~o de 2014/09/10Município Proc2 DCTAE.00TM.030

Vila Franca de Xira Deliberação n~ S 67
Câmara Municipal

1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

COMPENSATÓRIO AOS CAMPINOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 276/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação da atribuição de subsídio compensatório,

no valor estimado de 5 000,00€, aos campinos participantes nas esperas de touros,

no âmbito da Feira Anual de Outubro 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 276/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.
Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que a questão dos membros da

CDU tem a ver com a quantidade de campinos. No Colete Encarnado vinha

discriminada a quantidade de campinos, depois foi acrescida, pelo interesse de

mais campinos, e desta vez não vem, o que não quer dizer que seja

importantíssimo.

Espera que o acompanhem no raciocínio, ou seja, são 5 000,00€, que à razão de

50,00€ por espera, por cada campino, resultará em 100 campinos na totalidade.

Assim, se as esperas são 5, serão 20 campinos por cada espera.

Questiona se será isso, e o que pretendeu dizer é que deveriam vir mais completas

estas situações, mas pode não ser esse o raciocínio.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que sim, mais coisa menos coisa, serão

18, 19, 20, que é o que é habitual as esperas terem em número de campinos.

Mencionou o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que pelos valores chegou lá,

37 FAO campinos 1/2



FI. Livro _____________•
Município Proc2 DCTAE.00TM.030

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

mas a informação deveria vir mais completa.

Interveio o Sr. Presidente, perguntando à Dr~ Maria João Carraça se é isso.

Respondeu a Dr~ Maria João Carraça que se trata da estimativa máxima de

participação, e fazendo as contas, de facto, é o que dá, são 20 campinos por

espera, o que não quer dizer que sejam exatamente 20, poderão ser 18, 19 ou 17,

maséaestimativamáxima.

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

Presidente.

37 FAO campinos 2/2



1 6~ 4»’ Reunião de 2014/09/lo
Municipio Proc2 DCTAE.00TM 030

Vila Franca de Xira \ Deliberação n~ 56 8
Câmara Municipal

1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014 - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TURISMO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 277/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação da alteração do horário de funcionamento

do Posto de Turismo, no decurso da Feira Anual de Outubro 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 277/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.

38 FAO turismo



ri. Livro ______________

4j F..Zta 1Z5Reunião de 2014/09/loMunicípio Proc2 DCTAE.00TM.o30

Vila Franca de Xira Deliberação n2 5 6 $~
Câmara Municipal

1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 279/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação das medidas a tomar para prevenção de

acidentes no decurso das largadas e esperas de touros, a reaiizar no âmbito da

FeiraAnualdeOutubro2ol4

3. informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 279/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotaçãoorçamenta~; Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.

39 FAO prev acid



FI. Livro _____________

~ FiAta __________

Reunião de 2014/09/10
Murucipio Proc2 DCTAE.00TM.030

Vila Franca de Xira Deliberaçâo n2 5 70
Câmara Municipal

1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 275/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação da constituição de um fundo de maneio, no
valor de 5 100,00€, para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, no âmbito da

Feira Anual de Outubro 2014, que ficará sob a responsabilidade da Dr~ Maria João

Carraça, Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 275/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.
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1. Assunto: FEIRA ANUAL DE OUTUBRO 2014 — HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 278/14, de

01/09, do DEC/Turismo, para aprovação da alteração facultativa dos horários de

funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Vila Franca de Xira, entre os

dias 3 e 12 de outubro, no decurso da Feira Anual de Outubro 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 278/14, de 01/09, do

DEC/Turismo, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.
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1. Assunto: “MERCHANDISING” PARA A NOVA BIBLIOTECA DE VILA FRANCA DE X1RA---

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 190/14, de

01/09, do DEC/DBD, para aprovação do preço de venda ao público dos artigos de

“merchandising” associados à nova Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 190/14, de 01/09, do

DEC/DBD, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. --

4. Dotação orçamental:

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Intervek~ o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo

Rumo gostariam de ver o logotipo que foi eventualmente adjudicado ao Arqt2

Miguel Arruda, pois vão aprovar as canecas, os lápis e as borrachas, mas não
sabem o quê, não conhecem, nunca lhes foi mostrado o produto final que o Arqt2

Miguel Arruda terá executado para a câmara municipal.

Por outro lado, está-se a promover a nova biblioteca, mas dever-se-ia promover a

identidade do município. Pensa que, em vez de se andar a gastar alguns trocos,

dever-se-ia definir afinal o que é que se quer ser, e não quando se for grande,

porque muitos já o são, mas eventualmente o que se quer ser. Isso faz sentido,

porque hoje é a biblioteca, uma caneca, um lápis, e não têm nada contra, não

estão a falar de uma má compra, na perspetiva da venda, não há nenhuma

realidade, mas a verdade é que se deveriam centrar os esforços na promoção da

identidade, na marca do município. Se não se está satisfeito com o que se tem,

cria-se, há pessoas a pensarem nessas coisas, não sabendo se com muito ou

menos sentido, mas a verdade é que se deveria promover o que se quer ser, e

anda-se, a determinada altura, a disparar para vários sítios, e a gastar munições,

não se atingindo objetivo nenhum.

42 merchanclising 1/3



___ tiill
~41J~ FIAta 129

Reunião de 2014/09/10
Municipio Proc2 DCTAE.00DB.096

Vila Franca de Xira Deliberação n~______________

Câmara Municipal

Tomou a palavra o Sr. Presidente, pedindo ao Sr. Vice-Presidente para dar

instruções imediatas aos serviços para fazer chegar o logotipo à Coligação Novo

Rumo e à CDU, perguntando se há um documento formal.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que há, que já deu instruções e que se irá remeter

às bancadas o documento formal, porque, para além do logotipo, tem um conjunto

de regras de utilização, de questões de “design”.

Depois, e por uma questão formal, até porque pode ser equívoco, o que vem hoje à

reunião de câmara exclusivamente para decisão é o valor da venda, o valor pelo

qual se venderá este material. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e só

pretendeu transmiti-lo, pois poder-se-ia estar a criar uma situação em que não se

percebesse exatamente o que vinha. Assim, remeter-se-á a questão do logotipo e

das regras de utilização do mesmo, que estão definidas.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que não era para falar neste

ponto, iria falar do ponto 29, sobre uma coisa que pensa estar relacionada, em que

gostaria de ser esclarecido. Há 3 000,00€ para o projeto do logotipo da biblioteca,

e não está a discutir o ponto 29, mas consta lá, perguntando apenas por que é que

não foram os trabalhadores a fazer este logotipo, e se gastou 3 000,00€, tendo

sido mais uns trocos para o Arqt~ Miguel Arruda. Se era implícito que os serviços

não o podiam fazer, porque já estava convencionado com o arquiteto ser ele a

fazê-lo, por que é que já não estava incluído, e ele agora vai receber 3 000,00€?

Remete a questão para a sua intervenção sobre a questão, está a ver “Fábrica das

Palavras”, e repete que é muito bonito, está totalmente de acordo, mas não devem

deixar o Arqt9 Miguel Arruda pôr o “BMVFX” que já lá está, que parece uma série

de motores de carros de Fórmula 1 ou rally. Por que é que não vai a palavra

“biblioteca”? Compreende a intervenção do Sr. Vereador Rui Rei nesta questão,

discorda deste “BM”, e mesmo nos vidros deve encarar-se seriamente retirá-lo de

lá e escrever “Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira’.

Respondeu o Sr. Presidente que quando o Sr. Vereador Aurélio Marques chegar à

exposição da Bienal de Fotografia conversarão, porque esta questão da arte tem

queselhediga.

Ir-se-á enviar a informação que o Sr. Vereador Rui Rei pediu, em simultâneo

também para a CDU, e no ponto 29, quando for discutido, falar-se-á melhor.
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Perguntou o Sr. Vereador Rui Rei se o ponto é aprovado por unanimidade,

respondendo o Sr. Presidente que pensa que sim.

Tomou de novo a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que estava a olhar, e

realmente a ex-presidente de câmara e atual presidente da concelhia do Partido

Socialista tem razão, e diria que se a biblioteca não fosse aprovada com os votos

da Coligação Novo Rumo teria sido, eventualmente, aprovada com a Coligação

Democráticaunitária.
O ridículo às vezes tem limites, tinha que o dizer, porque de facto é tão ridículo,

que toda a gente lê aquilo, e é a dificuldade que as pessoas às vezes têm de

perceber que o tempo já passou, mas ainda se querem colocar em bicos de pés, a

dizer”euestouaqui”.
O próprio está, e está a lembrar-se de uma coisa que “está aqui”, a Cercipóvoa, e o

que “estava aqui” para a Cercipóvoa e outras era pagar as dívidas de coisas que

estão absolutamente terríveis e tenebrosas naquela instituição e noutras. Nessas é

que havia alguém que deveria dar a cara e dizer “estou aqui disponível para fazer

a mesma associação que fiz para pagar aos empreiteiros, para agora pagar aos

trabalhadores”, e isso é que era importante que fosse feito.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que não irá comentar aquilo que o Sr. Vereador

acabou de dizer, até porque lhe parece, em alguns casos, injusto, mas os estilos

são os estilos, cada um tem o seu, o seu é o que é, e se calhar quem gosta, gosta,

e quem não gosta, não gosta, mas também já não tem idade para mudar.

Não gosta de tudo, gosta de algumas coisas, e gosta muito, há outras de que gosta

mais ou menos, e outras de que não gosta nada.

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

Vice-Presidente.
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Assunto: FINALDAREUNIÃO

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

para fazer uma apresentação do documento feito sobre as zonas verdes, que

corresponde ao ponto 44 da ordem do dia, presumindo que não haverá condições
de ir para além disso, da própria apresentação.

Assim, vão ficar por tratar, porque se está no limite da reunião e quer terminar às

14h00, os pontos 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 43 e 44.

De seguida, perguntou à Eng~ Rosário Ferrão e ao Sr. Vereador António Oliveira se

há alguma dificuldade dos pontos transitarem, tendo-lhe sido respondido pelo Sr.

Vereador António Oliveira que não.

final
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Assunto: ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO - PONTO DE SITUAÇÃO

Presente o requerimento n2 23/2014, dos membros da Coligação Novo Rumo,

documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata,

bem como relatório sobre limpeza e manutenção de! zonas verdes, para análise do

ponto de situação dos espaços verdes do concelho de Vila Franca de Xira.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo, se os Srs. Vereadores não se importarem,

que não irá fazer a apresentação do documento, uma vez que o têm há cerca de

mês e meio, e tiveram, com certeza, ocasião de o estudar e ler.

Assim, apenas realçará três ou quatro aspetos que lhe parecem fundamentais, que

resultam de uma estratégia que a câmara municipal tem vindo a implementar no

concelho nos últimos anos, que passa, fundamentalmente, pela multiplicação das

zonas verdes e requalificação do espaço público em todo o concelho, com um forte

enfoque em toda a zona ribeirinha, por um lado, e está-se numa freguesia que foi

objeto desse grande esforço de requalificação, e duma dotação de espaço verde

em freguesias de dimensão populacional grande, como o caso de Vialonga, que,

como se sabe, não tinha nenhum espaço verde com dimensão até há poucos anos.-

É uma estratégia que tem vindo a ser implementada nos últimos anos, que

continuará. No que toca à zona ribeirinha, o objetivo da câmara municipal conhece-

se bem, é o de se conseguir criar uma comunicação pedonal e ciclável de norte a

sul, unindo, no fundo, os 22km de margem poente do rio no concelho. O ano

passado foi um ano importantíssimo, porque se juntou a este troço de cerca de

5km, entre Vila Franca de Xira e Alhandra, um espaço de pulmão verde

naturalizado importantíssimo, o parque urbano da Póvoa de Santa Iria, o jardim e o

caminho ribeirinho que liga quase até à entrada de Alverca do Ribatejo.

Essa é, talvez, a prioridade, sob o ponto de vista da intervenção futura da câmara

municipal, a ligação desse caminho ribeirinho à cidade, uma ligação franca e

qualificada à cidade de Alverca, e aí o Sr. Presidente tem vindo a transmitir a

vontade da câmara municipal de conseguir encontrar as soluções necessárias para

permitir essa intervenção.

Quanto aos desafios sob o ponto de vista da utilização dos espaços verdes, a

câmara municipal tem, provavelmente, duas grandes áreas que constituem

desafios importantes. A primeira é a qualidade do espaço propriamente dito, e aí
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tem-se vindo a fazer um esforço, sendo que neste momento tem-se mais de um

milhão de metros quadrados de zona verde a tratar, e uma das questões é a

qualidade dessas intervenções, que se prende, necessariamente, com a forma

como se controla a ação humana sobre elas.

Tem havido, em crescendo, situações de danificação dos sistemas de rega e do

equipamento público nestas localidades, estando a câmara municipal a pressionar

as entidades competentes para se conseguir licenciar videovigilância nos grandes

espaços verdes públicos, no caminho ribeirinho de Vila Franca de Xira, Parque

Urbano da Póvoa de Santa Iria e no jardim da Flamenga, em Vialonga. Esta semana

ainda se voltará a ter uma reunião com o comando metropolitano da PSP sobre

esta matéria, uma vez que a autarquia está absolutamente convencida de que a

colocação de videovigilância neste processo vai melhorar muito a situação do

espaço público, sobretudo nestes grandes locais de espaços verdes.

O segundo desafio é o da dinamização destes espaços públicos sob o ponto de

vista da sua utilização e apropriação pelas pessoas. Sabe-se já, porque se vive isso,

que a intervenção na zona ribeirinha tem vindo a alterar radicalmente a forma

como as pessoas vivem a sua cidade, e a proximidade ao rio. Isso passava-se entre
Alhandra e Vila Franca, e passa-se hoje em dia, na Póvoa de Santa Iria, Forte da
Casa e Alverca, passando-se também, e bem, em Vialonga.

Estes são espaços de transformação social, de recolocação do concelho no

conjunto da Área Metropolitana de Lisboa, sob o ponto de vista da fruição pública,

e dão um toque de qualidade, que a câmara municipal quer para o concelho de Vila

Franca de Xira.

Um último aspeto não é de somenos importância, e aliás o Sr. Vereador Rui Rei

tem tido ocasião, várias vezes, de levantar uma preocupação, que é também da

câmara municipal, e crê que será de todos os responsáveis destas áreas.

Com o aumentar das zonas verdes e a legislação que saiu, as juntas de freguesia

passaram a ter uma responsabilidade diferente sobre a qualidade das suas zonas

verdes. Nalgumas freguesias não é muito relevante, porque as zonas verdes que

lhes estão acometidas são simples ou muito pequenas, mas há outras em que as

zonas verdes atribuídas às juntas de freguesia têm uma dimensão e complexidade

muitograndes.
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Os protocolos que começaram e entraram em vigor no início de maio estão em

vigor, as juntas estão neste momento a fazer um esforço de organização, para

garantir essa qualidade, e a câmara municipal tem vindo a fazer um

acompanhamento dessa sua intervenção, mas ainda está longe do que quer que
venha a ser a “pedra toque” normal no conjunto do concelho.

Assim, esta preocupação com a fiscalização da câmara municipal, não só das

empresas que do lado da autarquia fazem a sua manutenção, e essa é uma

fiscalização mais permanente do lado da câmara municipal, mas também da

fiscalização do trabalho que as juntas de freguesia fazem, tem vindo a ser afinada

com os Srs. Presidentes de junta.

Ainda no mês de julho a câmara municipal teve ocasião de estabelecer com eles

um quadro de referência para avaliação das suas intervenções, e não existe ainda

no país nenhuma definição sobre a matéria, porque estão todas as câmaras e

juntas a fazer este trabalho ao mesmo tempo, estando a câmara municipal a

aguardar que nas próximas semanas se consigam ter os primeiros relatórios

preliminares por parte das juntas sobre estas matérias. Assim, é natural também, e

haverá ocasião de discutir a matéria, sobretudo do acompanhamento do protocolo

com as juntas, porque é importante que a câmara municipal se dedique a este

aspeto.

Um terceiro e último aspeto, para agora, pelo menos, é a preocupação

relativamente a uma possibilidade em que a câmara municipal está a trabalhar

também, que diz respeito ao aproveitamento de toda a matéria vegetal que se

retira das zonas verdes. É absolutamente fundamental no ponto de vista da

câmara municipal, não só porque permite a valorização do material que fica

disponível, e diria imediatamente, cada vez que se faz uma intervenção, mas

porque vai permitir, entre outras coisas, fazer, e o termo técnico não é este, a
fertilização das zonas verdes que estão a cargo da câmara municipal, ou a cargo

das juntas de freguesia, o que para o caso é um pouco indiferente, porque era uma

mais-valia que se colocava no sistema.

Recentemente, à última reunião de câmara veio o pedido para se autorizar a

realização da atualização do Plano Municipal do Ambiente, e esta área da

compostagem e valorização dos resíduos vegetais que são positivamente
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reintroduzidos no sistema é absolutamente fundamental, sendo essa a vontade da
câmara municipal.

Desde o momento que foi distribuído este relatório, até hoje, já se foi respondendo

a algumas questões que estavam definidas como prioritárias, em primeiro lugar a

necessidade de reforço da equipa, nomeadamente na área da fiscalização, já se

tem mais um técnico nesta área, que veio de outra unidade orgânica para a

Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público, para tratar

especificamente da matéria, e também se reforçaram os meios à sua disposição,

nomeadamente mais uma viatura especificamente para acompanhar esta área.

Desde a primeira vez em que se entregou o documento até agora já se introduziu a

alteração, e à medida que o tempo for passando necessariamente voltar-se-á a

refletir sobre a matéria, uma vez que é bastante dinâmica, e sob o ponto de vista

financeiro representa cada vez mais um peso percentual grande nas despesas da

câmara municipal, uma vez que ao multiplicar por 10 ou por 15 os espaços verdes

do concelho em termos de área multiplicam-se necessariamente os gastos
correntes com esta matéria, e é importante que corresponda ao que se pretende,

espaços de fruição pública e de valorização natural do concelho.

Por último, tendo sido pedido o agendamento e impulso deste processo pela

Coligação Novo Rumo, faz sentido que comece agora a sua intervenção, e, não

sabendo se querem também a palavra, passará a mesma depois à CDU.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os membros da Coligação

Novo Rumo agradecem este relatório enviado, que retrata um pouco o atual estado

de limpeza, manutenção e a forma como funciona esta área na câmara municipal,

e, eventualmente, com os novos relatórios, chegarrse-á à questão das juntas de
freguesia.

Em relação ao relatório, agradecem o facto de ter sido enviado, da forma como o

foi, porque retrata, com alguma abrangência e transparência, a forma como os

serviços estão a funcionar, o que, do ponto de vista da sua bancada, é positivo,

porque permite avaliar, discutir, melhorar e, eventualmente, algumas das coisas

que foram ditas pelo Sr. Vice-Presidente, que entretanto já se reforçaram algumas
áreas.

Basicamente, da informação que lhes foi enviada, o quadro de pessoal estava
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dividido na fiscalização, no apoio técnico e nas equipas de apoio, e a câmara

reconhece que tinha algumas dificuldades, dada a dimensão dos espaços verdes

do concelho, da sua responsabilidade, e depois da responsabilidade de fiscalização

nos espaços entregues às juntas de freguesia, mas neste caso concreto no que diz

respeito à câmara municipal, fazendo-se uma avaliação, e da gestão dos recursos,

quer da câmara municipal, quer dos próprios recursos hídricos existentes no

concelho.

Fala-se também da questão do viveiro municipal, e pensa que a câmara municipal
ainda tem um grande espaço para melhorar, porque dever-se-ia ter um espaço que

tivesse condição para ter mais plantas, permitindo intervir de uma forma mais

rápida, célere e planeada, sem necessidade de se fazerem permanentemente

aquisições externas para esse espaço.

Uma questão que os membros da Coligação Novo Rumo também avaliam como

importante é a das desmatações nalgumas áreas do concelho terminando o

relatório com algumas necessidades e lacunas que tem a câmara municipal, que

entretanto, aparentemente, no que diz respeito às equipas foram melhoradas,

sendo que a dos equipamentos, eventualmente, será melhorada no futuro. Há uma

questão importante, que é a do aproveitamento dos resíduos verdes, são

aproveitados, e não o eram, eram tidos como um problema, em que muitas vezes

as juntas de freguesia não sabiam o que deveriam de fazer, e nalguns casos os

próprios contratos não estavam bem-feitos e o problema ficaria sempre para a

junta. Não é um problema, é uma solução, e é um valor acrescentado para a

própria manutenção e fertilização dos espaços verdes.

Está muito bem, agradecem, consideram que o relatório está bom, é transparente

e importante, mas falta a questão que o Sr. Vice-Presidente disse que virá

entretanto, os relatórios das juntas.

Olham com muita preocupação, têm fotografias, mas não precisam delas, pois

mesmo apesar da chuva que hoje apareceu mais intensamente, que tem aparecido

ao longo do verão, e veem que há zonas no concelho absolutamente degradas,

tendo a sul um estado absolutamente deplorável, para não dizer miserável.

Ao se chegar à fronteira entre Alverca do Ribatejo e o Forte da Casa, hoje união

das freguesias, é inaceitável, sendo que toda a zona da urbanização de serviços da
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Teixeira Duarte, onde está o Pingo Doce e escritórios, os espaços verdes secaram

por completo, estão completamente secos, e toda a zona de intervenção, depois,

do resto que era da Obriverca, de armazéns e serviços, está mato e seco.

Todas as urbanizações, quase sem exceção, na cidade da Póvoa de Santa Iria,

estão secas, nalguns casos andou-se a cortar a erva e alguma da relva que existia.

Para não falar em causa própria, fala só da estrada nacional, em que a junta de

freguesia fez uma intervenção num espaço que não é da junta, é da câmara

municipal, que é a parte do talude do Solar das Marinhas que dá para a estrada

nacional, e gostava que a câmara municipal abrisse um processo de averiguação

para saber quem fez aquela intervenção.

Sabe quem fez, foi a junta de freguesia e os seus trabalhadores, e o executivo da

junta mandou executar, mas gostava que os técnicos da câmara municipal

avaliassem os danos que foram criados àquele jardim, e que fossem repostas as

espécies que não vão voltar a nascer. Foi lá colocada uma máquina, como quando

se faz a desmatação, e simplesmente matou-se toda aquela área que está

encostada ao passeio, com o argumento que as pessoas não conseguiam passar.

Se não conseguiam passar, a câmara municipal adjudicava a uma empresa, e tinha

que lá ter ido desbastar.

Há coisas em que não estão absolutamente de acordo, e não aceitam que se

estejam a fazer passagens de responsabilidades e dinheiros, pois há juntas de

freguesia que são absolutamente incompetentes, que é o caso da Póvoa de Santa

Iria e Forte da Casa, sendo absolutamente incompetente na gestão dos espaços

verdes e de algumas limpezas urbanas.

Portanto, a câmara municipal tem obrigação de avaliar, e se não tiver condições,

as competências deverão voltar para a câmara municipal, porque aquilo a que se

assiste naquela cidade e no Forte da Casa é absolutamente inaceitável e

deplorável, e deveria merecer da câmara municipal uma intervenção imediata para

se avaliar, até porque, além desta descentralização, tem regras nas intervenções

dos espaços verdes, na desbastação e na poda das árvores.

Não se pode chegar ali e, pura e simplesmente, limpar para os próximos 30 anos,

não é assim, e depois com uma arrogância, que é a típica dos ignorantes, porque

quando um tipo é ignorante normalmente não aceita! a opinião dos outros, pois tem
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que se proteger. O próprio não está disponível para tapar a ignorância dos outros

com o seu voto, devem ter “santa paciência”, e não está disponível para continuar

a assistir à degradação completa dos espaços verdes, que custam milhares de

euros ao orçamento municipal, e que tem o voto de todos.

Se os membros da Coligação Novo Rumo estão satisfeitos com o relatório que é

apresentado pela câmara municipal, não estão genericamente satisfeitos com a

forma desta descentralização, nomeadamente a sul do concelho, e não estão

disponíveis que o dinheiro da descentralização seja para tapar outros buracos da

gestão ou congestão das juntas de freguesia. Nisso não estão de acordo, e estarão

presentes para avaliar e obrigar que isto seja comunicado, porque todos estes

contratos serão avaliados no limite, no fim, pelo Tribunal de Contas.

Se aquilo não mudar na gestão, farão o envio destas informações, para que se

verifique, efetivamente, se se está a fiscalizar ou não, porque se o próprio

reconhece, neste caso, lendo o relatório, que existiu um esforço de explicar a

situação, há outras coisas que não consegue verificar, vê desleixo e incompetência

no que aconteceu neste verão.

Se não tivesse sido este verão, que não foi quase verão, haveria mesmo espaços

que eram absolutamente irrecuperáveis, como aquele no Forte da Casa, que acha

que é irrecuperável, a não ser que se faça lá algum tratamento, porque

efetivamente não houve manutenção, ela foi zero durante estes anos. Toda a

gente sabe a sua opinião durante o passado, mas nunca assistiu, nalgumas zonas

do concelho, ao que assistiu durante este último ano nos espaços verdes, que foi

absolutamente inaceitável e considera que a câmara municipal tem obrigação de

tomar uma iniciativa.

Aguardam por isso, que eventualmente na próxima reunião, ou nas próximas,

comecem a chegar os relatórios, para verificarem se esta visão nalgumas áreas se

verifica no relatório, ou é só da parte da sua bancada, mas pensa que não será

assim.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo a tolerância de mais um pouco de tempo para

dar oportunidade dos membros da CDU dizerem o que acham do relatório, e sobre

as questões que estão inerentes às zonas verdes, para depois o Sr. Vice-Presidente

fecharoponto.
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Tomou a palavra o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que será telegráfico,

devido ao adiantado da hora, registando que a câmara municipal apresentou as

suas questões sobre a situação, e admite, como é ~vidente, pela descentralização

de competências, que há áreas que não são diretamente da responsabilidade da

câmara municipal, são das juntas, já tendo sido dito que foi admitido mais um

trabalhador, e que a câmara municipal também tem algumas dificuldades de

fiscalização, que pensa agora colmatar com isso. O Sr. Vice-Presidente também

acrescentou algo ao relatório, e embora o mesmo já falasse nisso, ficaram

satisfeitos por haver essa interligação, considerando o próprio que esta discussão

deveria ser aberta às juntas de freguesia, que também têm responsabilidades pela
descentralização de competências.

Há uma comissão de acompanhamento, que reúne, em princípio, de 6 em 6 meses,

em outubro reunirá, mas nada obsta, e está salvaguardado, que pode reunir

sempre que seja aconselhável.

Agora, depois dos protocolos, é perfeitamente plausível e mais fácil saber de quem

são as responsabilidades das áreas, da câmara municipal, das juntas de freguesia

e até dos urbanizadores, e aí cada qual assumir as suas responsabilidades.

Pouco mais têm a dizer sobre a situação, pensa que a interligação câmara/juntas

de freguesia, dentro deste espírito da comissão de acompanhamento, pode levar a
resolver as situações que foram hoje trazidas à discussão.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que, efetivamente, no âmbito do

regulamento dos espaços verdes que também se aprovou, tem sido feito um

conjunto de reuniões regulares, e mesmo de ações de formação, porque a

complexidade do tratamento das zonas verdes, e do tipo de plantas que estão em

causa, obriga a uma perícia técnica que os serviços têm vindo a passar às juntas
defreguesia.

Nem todos conseguem, nem todos podem ou nem todos querem, fazer as coisas
devidamente, e quando isso acontece a câmara municipal dispara imediatamente

um aviso, a pedir explicações sobre a matéria, por que é que foi feito desta

maneira ou por que é que foi feito assim, e consoante a resposta isso dará ou não

origem a um processo de contraordenações.

No caso das podas de árvores há já algumas juntas que tiveram problemas desta
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natureza, a câmara municipal, para além de uma ação pedagógica, tem também

uma ação coerciva, que aliás está prevista no regulamento, no caso que o Sr.

Vereador Rui Rei levantou, e os serviços já deram conta dessa situação, que não foi

de facto realizada pela câmara municipal, não sabendo se já seguiu uma

comunicação formal para a junta ou não, mas já se abordou a situação nos

serviços. Se não seguiu está a seguir uma comunicação formal para a junta de

freguesia, uma vez que, se houve ali um descuido ou um tratamento desadequado

daquela zona verde, ela pode ter consequências, nomeadamente estas que estão

previstas no regulamento, e aí a câmara municipal não tem transigido, uma vez

que não pode, nem deve, fazê-lo.

O esforço da câmara municipal tem dado como resultado que as zonas verdes

tratadas pela mesma, por regra, melhoram relativamente ao momento em que

eram tratadas por outras entidades, nomeadamente pelos urbanizadores. Esse

esforço sai muito, como é evidente, do pessoal da autarquia, que tem vindo a

acompanhar o melhor que consegue estas áreas, e espera que se continue a

conseguir imprimir mais qualidade às zonas verdes do concelho.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo duas notas. Quanto à questão de se

avançar com ações coercivas contra as juntas de freguesia, já lhes chegaram

algumas, e não teve coragem, porque entende que se deve ter uma relação com

as juntas de freguesia de parceria, e o que disse foi que valeria a pena continuar o

trabalho pedagógico de ajudar as juntas a fazer o seu trabalho o melhor possível.---

Obviamente que os que quiserem caminhar no trabalho, no serviço de qualidade,

fá-lo-ão, e para aqueles que não tiverem capacidade para o efeito o que pode

acontecer é a câmara municipal absorver esse trabalho e ser ela a realizá-lo.

Por último, agradece e enaltece o trabalho feito pelo Departamento de Ambiente,

Sustentabilidade e Espaço Público — DASEP, na construção deste relatório, que lhe

parece de grande qualidade e vai ser um instrumento e uma ferramenta

importantes para se seguir no futuro, melhorando-se os espaços urbanos, que é

aquilo que todos desejam.
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Assunto: ATA EM MINUTA DA REUNIÃO DE CÂMARA

Presente para aprovação a ata em minuta da presente reunião de câmara, com

dispensadasualeitura
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata em minuta da presente reunião de

câmara.
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Encerramento às 14h10.

Esta ata foi aprovada por unanimidade, na reunião de câmara de 2014/10/08,

tendo sido dispensada a sua leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os

membros.

E~ ~Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de estão Administrd~tiva, Financeira e jurídica, em

regime de substituição, a subsc evi.

O Presidente da Câmara Muni ai,

-Sa~uita

folha encerra


