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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Centro Comunitário de Vialonga, freguesia de Vialonga, pelas 9,30 horas, do dia
2014/07/23

Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1 Voto de Pesar - Falecimento do pintor e arquiteto Nuno San-Payo Aprovação

2 Moção - Fundo de Apoio Municipal - Novo ataque ao Poder Local Aprovação

3 Instalação dos juízos de insolvência do Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira Análise

—4 Comparticipa~ão municipal na obra de re~uaIificaçãe da nova sede da junta de Junta de Freguo~ia da Aprovaç~o
freguesia União da~ Fregu2~i~c de

Pávoa do Santa Iria o
Forto da Caca

PROTEÇÃO CIVIL

5 Parecer - Pedido de autorização prévia para ações de arborização, Rejaar 2735 ICNF - Instituto de Vila Franca de Aprovação
Conservação da Natureza Xira
e Florestas, IP

APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS - -

6 Mercado abastecedor do concelho - Alteração de titularidade do lugar 5-B Manuel Faustino Feijão Aprovação

7 Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira - Alteração de titularidade da loja 23/24 Maria Teresa Vieira Aprovação
Nunes Lourinho

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

8 Relação de atos da competência da câmara municipal delegados e praticados pelo Conhecimento
Sr. Presidente
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Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local

~i Aumento de comproprietários - Terreno situado na matriz n2 4, secção n2 M Rúben Miguel Ramos Vialonga Aprovação
Silva

—10 Prej°~” dc lgtc~mcnfn dpnnmnr4n nnr ~“nta d~ rcyp,-Icin~ Real Condado C~cfrnnhcr~ rln Anrn~,r~n

lmobiliári~ 1 e4~ “ n’’trp Ribatejo

11 Decisão de caducidade do loteamento denominado por Colina dos Bispos Pirralha - Construção Vila Franca de Aprovação
Civil, Lda Xira

12 Alteração ao loteamento denominado por Malva Rosa - Verdelha (Ex-Mague) - Alvará Obriverca Construções e Alverca do Aprovação
de loteamento n2 4/03, de 17/07 - Aceitação de princípio e abertura de inquérito Projectos, SA Ribatejo
público

13 Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 60 do loteamento João de Brito Alverca do Aprovação
Quinta da Azinheira Ribatejo

14 Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 61 do loteamento João de Brito Alverca do Aprovação
Quinta da Azinheira Ribatejo

OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

15 Reparação de deficiências na Piscina Municipal do Forte da Casa - Acionamento de Luseca, SA Forte da Casa Aprovação
garantias

16 Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - 1~ fase - Auto de vistoria e Consórcio Vialonga Aprovação
receção definitiva e liberação das garantias bancárias lbersilva/Geomov, Lda

17 Ecobairros - Reforço da mobilidade e eliminação das barreiras arquitetónicas - Conta AECI - Arquitectura, Póvoa de St~ Aprovação
final Construção e Iria

Empreendimentos
Imobiliários, SA

18 Reconstrução de muro de suporte na EN 248-3, junto à Quinta de Santo António - Teixeira Duarte, SA 5. João dos Aprovação
Conta final, auto de vistoria e receção definitiva e liberação de 25% da caução total Montes
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Assunto
P Objetivo

Designação Interessado Local
19 Requalificação da rua Alves Redol - Fase 3 (Troço entre a rua Almeida Garrett e a av.

Pedro Victor) - Conta final

20 Ecoparque da Póvoa - Hortas Urbanas - Conta final

Execução da Escola Básica do 1~ ciclo do Sobralinho - Desenvolvimento do plano de
segurança e saúde

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de Xira - Adjudicação

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila Franca de Xira - Nomeação de
coordenador de segurança em obra

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 4A - Devolução de valor
pago pelas peças do procedimento

Projeto de execução da requalificação da rua Luís de Camões - Parecer prévio
vinculativo

GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURÍDICA

Assuntos apresentados para conhecimento

Da competência do Presidente da C.M.

Relação dos despachos do Sr. Presidente na área de pessoal

Legislação síntese

Pagamentos autorizados

Conhecimento

Conhecimento

Conhecimento

2014107/23

Constradas - Estradas e
Construção Civil, SA

Construções Pragosa, SA

Construtora Udra, Lda

Construções Pragosa, SA

Vibeiras, SA

21

22

23

24

25

26

27

28

Vila Franca de
Xi ra

Póvoa de St~
Iria

Sobra linho

Vialonga

Vila Franca de
Xi ra

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

29 Balancetes Conhecimento
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Assunto
P Objetivo

Designação Interessado Local
•i~ Procedimento concursal para a constituição de relação jurídica de emprego público Aprovação

por tempo indeterminado para Assistente Operacional (Área de Cantoneiro de
Limpeza) - Recrutamento excecional

31 Empreitada do Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria - 1~ e 2~ fases - Substituição de Cordivias - Engenharia, Póvoa de St~ Aprovação
valores retidos por garantia bancária Lda Iria

32 Fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo do Acordo Quadro - p2 04/14 Aprovação
APRV.AD.CM - Início do procedimento e remessa à assembleia municipal para
autorização prévia do compromisso plurianual

33 Contratação de serviços de impressão e acabamento de 2 edições do Boletim Aprovação
Informativo Municipal - Parecer prévio vinculativo

34 Contrato de prestação de serviços - ATL e CAF - 2013/2014 - Recurso hierárquico - A Quintinha da Piedade - Aprovação
Indeferimento Jardim de Infância, Lda

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

35 Feira Anual de Outubro 2014 - Seleção de candidatos com lugar atribuído Aprovação

36 III Salão Automóvel e Motociclos de Vila Franca de Xira - Horário e constituição de Aprovação
fundo de maneio

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

—33 ~spaços y~rHoc d~ çQnceIh~ - PQnto de s~t”~ção Anális°

38 Programa Prohabita - Empreitada de reabilitação de frações em edifícios no Bairro Castanheira do Aprovação
Municipal da Cevadeira - Receção definitiva parcial Ribatejo
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Assunto
P Objetivo

Designação Interessado Local
MOVIMENTO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE

Cedência de terreno em direito de superfície

Programa de Apoio ao Movimento Associativo - Quota institucional 2014

Apoio municipal ao XIX Curso de Direção Coral e Técnica Vocal - Protocolo

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Estacionamento e circulação na rua Alves Redol

Processo de inquérito - Relatório final

Abertura de procedimento disciplinar

39

40

41

42

43

44

Grupo Desportivo de
Vialonga

Associação Coral Ares
Novos

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Decisão

Aprovação

Vila Franca de
Xi ra

45 Ata em minuta da reunião Aprova çã o











































































































____ FI. Livro ____________

~i til Reun~ode 2014/07/23
Município ~ __________________

de y ____________

Vila Franca de Xira Deliberação n2 4 S~ 2
Câmara Municipal

Assunto: VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DO PINTOR E ARQUITETO NUNO SAN

PAYO

Presente para aprovação o voto de pesar, pelo falecimento do pintor e arquiteto

Nuno San-Payo que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parta de ata.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que considera justo ler o voto de pesar, o que

fez seguidamente, dizendo ainda que todos se associam a este voto, que será

transmitido à respetiva família.

Deliberado, por unanimidade, aprovar o voto de pesar pelo falecimento do pintor e

arquiteto Nuno San-Payo.

01 voto pesar



VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DO PINTOR E ARQUlTET~NtJF~O SAN-PAYO

O Município de Vila Franca de Xira expressa o seu pesar Lelo faleLmento do Pintor e Arquiteto Nuno San
Payo (n. Petrópolis, Brasil, 1926; f. Lisboa, 10.07.2014)

Nuno San-Payo nasceu em Petrópolis, Brasil, em 1926.
Filho do famoso fotógrafo português San-Payo, licenciou-se em Arquitetura pela ESBAP - Escola Superior de
Belas Artes do Porto e ESBAL - Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Paralelamente à sua atividade enquanto arquiteto desenvolveu um intenso percurso com pintor ao longo
de mais de sessenta anos.
Integrou a Direção da SNBA- Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa, durante 16 anos, seis dos quais
como presidente da sua Direção.
Participou em júris de concursos e mostras de arquitetura, pintura, medalhística e fotografia.
Ilustrou livros, desenhou para revistas ejornais. Fez banda desenhada e realizou figurinos e cenários para o
cinema. Ganhou prémios em concursos de arquitetura, de pintura e de artes gráficas.
Encontra-se representado no Museu do Neo-Realismo (MNR), Museu do Chiado-Museu Nacional de Arte
Contemporânea, Fundação Calouste Gulbenkian, Caixa Geral de Depósitos, EPAL, Coleção de Arte Moderna
do Funchal, Secretarias de Estado do Comércio e da Indústria, Museu Municipal do Sabugal, Câmara
Municipal de Góis, Galeria de Desenho do Museu Municipal de Estremoz, Banco Banif, no Funchal e em
várias coleções públicas e privadas.

É de sublinhar a relação estabelecida por Nuno San-Payo com o MNR, tendo sido um dos artistas que mais
cedo acreditou neste projeto cultural e museológico, tendo doado várias obras importantes da sua fase
neorrealista que enriqueceram e ajudaram ao desenvolvimento de uma Coleção de Arte relevante.

[Doou 3 pinturas em 2006: Saltimbancos (1951); Entardecer (1949) e Subúrbio (1949)]

Encontra-se patente no Piso ido MNR, até ao próximo dia 24 de agosto a exposição antológica dedicada
ao Pintor Nuno San-Payo e superiormente comissariada pelo Prof. Rui-Mário Gonçalves.
Esta exposição revela-nos a obra artística de Nuno San-Payo, sublinhando o seu caráter humanista e o seu
empenhamento durante os anos 50 (do Séc. XX) em denunciar situações de injustiça social, numa estreita
ligação ao movimento cultural do neorrealismo.

É ainda de recordar que já em 2004 foi realizada exposição dedicada a Nuno San-Payo, que teve lugar na
Galeria de Exposições da Biblioteca Municipal de VFX (organizada pela APMNR).
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 4 S 3
Câmara Municipal

Assunto: MOÇÃO - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - NOVO ATAQUE AO PODER LOCAL

Presente para aprovação a moção dos membros da CDU, intitulada “Fundo de

Apoio Municipal — Novo ataque ao Poder Local”, documento que se anexa e dá por

inteiramente reproduzido nesta parte da ata.
Interveio o Sr. Presidente, referindo que a CDU pediu a inclusão desta moção, e

nesse sentido dar-lhe-á a palavra, e a Coligação Novo Rumo também pediu para

intervir.

Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Margarida Cavaleiro, dizendo que os membros da

CDU têm esta moção para apresentar, uma vez que, não só não creem que este

Fundo de Apoio Municipal — FAM, vá resolver o problema das autarquias que estão

em dificuldades financeiras, como poderá, inclusivamente, agravá-las, dessas e

doutras.

De seguida, procedeu à leitura da moção.

O Sr. Vereador Rui Rei tomou a palavra, mencionando que os membros da

Coligação Novo Rumo não estão de acordo com esta moção, poderão estar de

acordo com uma verdadeira lei das finanças locais, podem estar de acordo com

uma verdadeira passagem de transferências para as autarquias, com os respetivos

meios, mas não estarão de acordo nunca em branquear um conjunto de gestão

absolutamente danosa, que foi feita nalguns municípios em Portugal.
É absolutamente inaceitável, e do seu ponto de vista uma ofensa aos cidadãos em

Portugal, sejam autarcas ou não, pois para si são absolutamente iguais, já que da

mesma forma que não considera que os autarcas são políticos menores, também

não considera que estejam acima do que quer que seja. Da mesma forma que

considera que os políticos nacionais, que levaram o país ao ponto que levaram,

deveriam ser efetivamente responsabilizados, não aceita, nem aceitam os

membros da Coligação Novo Rumo, que se possam tentar branquear algumas

situações que existem no país, dizendo-se que estão em dívida, mas não há

consequências.
Estão com dívidas, não têm dinheiro, mas podem continuar a fazer os

investimentos. Têm dívidas, não têm dinheiro, mas podem continuar a dar os
apoios às várias clientelas que têm na sua autarquia. Têm dívidas, mas podem

continuar a contratar e a fazer como se nada acontecesse. Isto não é possível, nem

02 moção FAM 1/9



FI. Livro _____________

~ode2O]~/~23
Município , Proc2 ___________________

de
Vila Franca de Xira / Deliberação n2 ____________
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nas autarquias, nem no Estado, nem nas Casas de cada um.

Estão de acordo que há situações que devem ser aperfeiçoadas, absolutamente de

acordo, mas não estão de acordo em fazer passar uma imagem de que tudo

poderia continuar como dantes. É absolutamente mentira, é continuar a enganar

as pessoas, e os Srs. Vereadores não trazem uma ideia que possa ser diferente.

Aliás, para os membros da Coligação Novo Rumo é que é alarmante e preocupante

que autarquias, da esquerda à direita, e aqui não há um pai nem uma mãe só, que

estão absolutamente atoladas em dívidas, possam continuar a contratar, a pagar e

a fazer como se nada se passasse.

Portanto, o que está errado é aplicar a um conjunto de autarquias, que

efetivamente geriu mal, as mesmas regras que se aplicam a autarquias que

aparentemente têm uma situação financeira normal, estável, e essas, sim, têm

direito a ter a sua autonomia para gerir como quiserem, porque os cidadãos têm

obrigação de saber em quem votaram, como votaram, e o que está a acontecer

comoseudinheiro.
Os cidadãos não podem ser enganados, e um conjunto de autarcas, políticos

nacionais ou quem quer que seja, estar a levar à ruína alguns municípios ou

instituições, fazendo de conta que nada acontece. Como não há um sítio onde se
produz dinheiro de forma artificial, no fim vão pagar sempre os mesmos, aqueles

que os Srs. Vereadores dizem defender. Às vezes tem dúvidas disso, mas são

aqueles que os Srs. Vereadores dizem defender, o povo, que é sempre no fim

chamado a pagar os desvarios que infelizmente alguns têm feito.

Portanto, são a favor do respeito pelo poder local democrático, de uma nova

política de finanças locais, das autarquias saberem com o que contam, de acordo

com as leis aprovadas e as disponibilidades do país, e são a favor de transferências

para as autarquias feitas com os respetivos meios, mas não são a favor de dizer

que, para autarcas que levaram à ruína algumas autarquias, que as

desgovernaram, e está a falar de autarquias, mas se estivesse a falar do poder
central era exatamente o mesmo discurso, se possa fazer com que nada se tivesse

passado e tudo continuasse como dantes.

Também o espanta que da parte do Partido Comunista, e eventualmente ver-se-á

do Partido Socialista, não se queira ter solidariedade para com os mais fracos.

02 moção FAM 2/9
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Também o espanta que venha o Dr. Costa e o Dr. Seguro dizerem: “Malandros dos

alemães, que não são solidários com Portugal”, e agora está-se a fazer exatamente

o mesmo às autarquias que precisam de ajuda, que é: “Malandros, gastaram o que

não tinham, e agora querem que sejamos solidários com eles.”. É exatamente o

mesmo discurso que as populações do centro da Europa têm para o sul da Europa,

que é: “Então, os senhores gastaram, e agora, eu, é que tenho de os suportar?”
Isso é exatamente a mesma coisa que alguns dos senhores estão a fazer, que é:

“Solidariedade com os outros? Não, solidariedade é na casa do outro, porque a
minha está perfeita.” Solidário, eu, não! Sê lá tu solidário, porque eu não posso.”

Considera que não é assim, e aliás os membros da Coligação Novo Rumo reveem

se nas palavras do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios

Portugueses - ANMP, que de uma forma avisada e responsável fez, do ponto de
vista que têm, aquilo que tinha de fazer, e é insuspeito, para dizer que é pró-

governo ou pró-soluções que são apresentadas a este Governo.

Foi efetivamente responsável, dizendo aquilo que pensava que deve dizer, mas

efetivamente há momentos em que às vezes é preferível ter alguma coisa a não
ter coisa nenhuma, e é este o caso que se tem em cima da mesa.

Tem que se analisar o caso de Vila Franca de Xira em particular, mas a câmara

municipal terá que verificar o valor que terá de ter e aplicar neste Fundo de Apoio

Municipal, e como é que ficarão as disponibilidades para os próximos anos.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que esta é uma matéria que

naturalmente exige uma reflexão profunda, e se nalgumas questões consegue
estar de acordo com o Sr. Vereador Rui Rei, noutras não consegue. Contudo, isso é

davida,enãovemmalaomundo.
Quando o Sr. Vereador lhe fala no seu camarada Manuel Machado, que fez aquilo

que devia fazer, tem dúvidas, por uma razão somente, e não é porque, em alguns

momentos da vida, se tenha de encontrar, em termos negociais, aquilo que é

possível. A negociação é a arte do possível, não é a arte de ser só para uma das

partes, e o Sr. Presidente da ANMP fez aquilo que lhe parecia mais adequado.
No conselho geral da ANMP o próprio votou contra, e vai votar a favor desta

moção, com os seus camaradas, e explicará porquê.

Estaria de acordo com a ANMP se não tivesse havido uma questão que não pode

02 moção FAM 319
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ser ignorada, ou seja, em 23 de novembro houve o congresso da associação, em

que foi rejeitado, por unanimidade, por todos, da esquerda à direita, este Fundo de

Apoio Municipal, logo, como está muito em voga, deveria ter havido um congresso

extraordinário, e assim já teria conforto suficiente para acompanhar o Sr.

Presidente da ANMP, e todos os municípios que votaram a favor daquele acordo,

que não é acordo coisa nenhuma, aquilo não é nada.

Por isso, está expectante que esta matéria possa ser novamente discutida em

congresso extraordinário da ANMP, porque a discussão e o acordo que foi

estabelecido com o Governo tem uma dificuldade, que é colidir com uma tomada

de posição em congresso por unanimidade. Isto não é coisa pouca, é de facto uma

situação difícil de perceber, como é que se vai negociar com o Governo

contrariando uma decisão plenária, unânime, do congresso. Estaria de acordo que

se pudesse negociar, mas que o congresso pudesse dar esse conforto, revogando a

decisão que foi tomada.

Em 23 de novembro foi aprovado um documento intitulado “Mais governo local,

melhor Portugal”, o qual contém as linhas gerais da atuação da ANMP, e foi

aprovado no mencionado congresso, por unanimidade, que a criação do FAM, pela

forma como está indiciado o seu financiamento, impõe uma restrição à autonomia

local, impedindo a livre administração das receitas municipais, e que a correção

das assimetrias entre municípios deve ser estabelecida através de critérios legais

de redistribuição.

A contribuição obrigatória dos municípios para o FAM coloca em causa a posição

dos próprios munícipes, contribuintes das autarquias, sendo que os municípios

passam a ter de aplicar os seus recursos financeiros, que deveriam ser usados em

benefício dos seus munícipes, noutros municípios, e para benefício de munícipes

terceiros.

O FAM realiza incumbências do Estado e não dos municípios, por isso deve existir

uma participação exclusiva do Estado no seu financiamento.

Há uma matéria que para o próprio é fundamental, pois quando se fala em

solidariedade, confessa que a solidariedade se faz com atos, não se faz com
palavras. Para si a solidariedade tem que ter um rumo, tem que ter uma coerência

de atuação, e já disse isto num outro momento quando leu uma declaração.

02 moção FAM 4/9
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Não quis trazer uma moção, fez uma declaração, para não sujeitar a câmara

municipal a ter de tomar uma posição sobre ela, preferindo fazer uma declaração

política. Hoje a CDU entendeu que deveria trazer uma moção, está no seu direito, e

o próprio o que poderia dizer é que foi enganado, pois deveria, em vez de ter feito

uma declaração, ter feito uma moção.

É a moção que se está a discutir, de qualquer modo, a declaração política que o

próprio fez consagra muito do que está escrito na moção. Para si, as questões da

coerência têm a ver com aquilo que cada Governo entende fazer em termos da

ajuda ou apoio à economia do país.

Como o Sr. Vereador referiu, estão-se a atravessar momentos difíceis, provocados

por décadas de falta de planeamento e de visão estratégica para o país, não

valendo a pena cruxificar só um, houve muitos culpados, e não vai mencionar

nomes, senão o Sr. Vereador Rui Rei podia ficar irritado, e não quer que fique

irritado.

De facto, houve uma ausência de planeamento ao longo de décadas, que fez com

que se chegasse onde se chegou, e depois fruto também de circunstâncias

adversas em termos externos, que num determinado contexto não foram tidas

muito em linha de conta, e agora são coisas muito importantes.

Teve que se injetar dinheiro no BPN, no anterior Governo e no atual, vendeu-se o

BPN a “patacos”, e depois teve que se ir a correr resolver as finanças falidas do

Governo Regional da Madeira.

A coerência destas coisas tem a ver com o facto de não terem sido os Açores a

resolver o problema das finanças da Madeira, foi, como pensa que deveria ser, o

Estado.

O que estava inicialmente era que os municípios tinham que suportar 70% do

fundo, num valor total de 650 milhões de euros, e o Estado, o Governo, 30%, mas

agora parece que houve uma grande vitória, passou-se para 50%/50%, o que quer

dizer que Vila Franca de Xira, em vez de investir neste fundo 3,1 milhões de euros,
vai investir 2,3 milhões de euros. Há de facto uma melhoria, e em vez do

pagamento total deste valor em 5 anos, passa para 7 anos, o que faz com que o

esforço financeiro que estava previsto inicialmente, de 700 000,00€, passe para

um valor que não chega aos 400 000,00€.
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No entanto, é um valor que faz falta à autarquia, e felizmente, como vem referido

no anuário dos técnicos de contas, a posição de Vila Franca de Xira é, em termos

financeiros, saudável. A câmara municipal vai cumprir aquilo que foi estabelecido e

que é a lei, e tem que se cumprir a lei, mas pergunta como é em relação às

câmaras municipais que estão numa agonia financeira, e que vão ter que também

investir neste fundo. Como é que o vão fazer? Francamente não sabe como é que
isto vai funcionar, tem consigo a lista, e se os Srs. Vereadores tiverem curiosidade

de ver, vão verificar as câmaras municipais que estão absolutamente numa

situação complicadíssima, que vão também ter de investir para este Fundo de

Apoio Municipal.

Para si há uma questão essencial, que julga que é o cerne, é a autonomia do poder

local. De cedência em cedência qualquer dia as câmaras são secretarias, já não

são câmaras municipais, para passarem licenças de caça, pesca ou outra coisa

qualquer, pois a intervenção que o Estado pretende fazer nas autarquias é cada

vez maior.

O Sr. Vereador Rui Rei refere que concorda com outras descentralizações, mas se

se tivesse aceitado a descentralização no tempo do anterior Governo, do Eng~ José

Sócrates, ter-se-ia feito um erro tremendo na área da educação, pois tinham-se

posto quase 300 pessoas no quadro de pessoal, e hoje estava-se a gerir uma

situação complicadíssima.

Como o Sr. Vereador diz, e bem, estas coisas devem ser feitas com rigor e justiça,

ou seja, a câmara municipal está disponível, obviamente, para analisar

possibilidades de descentralização, mas têm que ser acompanhas, naturalmente,
pelos meios financeiros necessários, senão é um péssimo negócio.

Tem que se ter cuidado, por uma questão que lhe parece essencial, que deve estar

no espírito dos autarcas, é que não podem estar a sofrer cada vez mais com

intromissões injustas à autonomia do poder local.

Assim, aquilo que pode dizer é que não pode estar de acordo com este fundo, pelas

razões que disse, e outras que também não vale a pena continuar, para não perder

maistempo.

O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, dizendo que os membros da CDU já
estão habituados, conhecem, e não lhes faz qualquer mossa ou dão significado, por
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aí além, à intervenção do Sr. Vereador Rui Rei.

Neste sentido, apenas gostaria de referir ao Sr. Vereador que não aceitam lições de

moral em questão de defesa do povo, como é evidente, e era até escusado estar a

dizer isso, pois está à vista a comparação do que os Srs. Vereadores defendem do

povo, e o que a CDU defende.

Concordam que há má gestão nalgumas câmaras, e o Sr. Vereador até falou que

essa situação acontece em todo o espectro político, e, pelo menos da sua parte,

pensa, o que já disse várias vezes, que quem faz essa má gestão deve ser

responsabilizado, e não as outras autarquias, que não fazem má gestâo, ou fazem

um grande esforço para fazer uma gestão coerente.

Também houve uma evolução, pois o valor que o Governo do Sr. Vereador queria

que as autarquias pagassem era 70%, e 30% para o poder central, e até parece

que foi muito, pois ficou em 50%/50%, mas a questão de fundo mantém-se na

mesma.
Nem vai repetir, o Sr. Presidente até explanou, com conhecimento de causa, muito

melhor do que o próprio, portanto estes 50% continuam a penalizar aqueles que

fazem uma gestão coerente.

O Sr. Vereador falou em ruína, mas o que é a ruína? O Sr. Vereador só fala na ruína

do passado, e o seu partido também comparticipou e esteve quase sempre no

Governo, no passado. Então e agora? O próprio pensa que não é preciso estar a

falar muito, e devem analisar-se estes anos de ruína. Aqui é que é ruína, o país,

como diria o soneto de alguém, “jaz morto e arrefece”. “Vocês destruíram o país”,

não foi a má gestão das autarquias que destruiu o país.

Quanto à questão das ideias, o Sr. Vereador fez-lhe lembrar Napoleão Bonaparte,
quando andava a fazer a sua vistoria noturna às sentinelas de combate, e o próprio

fala com conhecimento militar, pois por acaso até fez uma parte da sua

militarização em Alverca, no Depósito. Napoleão apanhou uma sentinela a dormir,

e ficou muito irritado, mas a sentinela, embora fosse da plebe, do povo, tinha

alguma ironia, e para salvar o pescoço disse: “Que importa meu grande marechal,

que eu durma, se Napoleão, que é V.Ex~, vela?”

Assim, termina a sua intervenção, perguntando: O que importa se os membros da

CDU têm ou não ideias, apesar de as terem, e as apresentarem, se o Sr. Vereador
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Rui Rei é um homem cheio de ideias?

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que está de facto extasiado, pois

quem diz que não interessa nada o que o próprio diz, dedica-lhe a seguir 5 minutos

deste elogio. Está nos píncaros, porque a partir de hoje as ideias que explanar, e

da sua camarada, serão as ideias do Partido Comunista.

Aquilo que gostaria de dizer é que o próprio não tem responsabilidade nenhuma,

mas no dia em que o Sr. Vereador trouxer um só modelo, vergar-se-á nesse dia,

daqueles que o partido dos Srs. Vereadores defende, em que o povo seja melhor

tratado, tenha níveis de desenvolvimento melhores do que qualquer país da

Europa e da União Europeia, e dirá que, de facto, os seus modelos estão todos

falidos. Contudo, não é um modelo teórico, pois também poderia vir a reunião,

construir um modelo teórico, e dizer que no seu mundo, que se passa entre a casa

de banho e o quarto, funciona bem.

Fará isso no dia que o Sr. Vereador lhe trouxer um qualquer modelo, que não sabe

se é de algum país que aparecerá entretanto, da China, Coreia do Norte, ex-União

Soviética, ou daquela parte da Ucrânia que não se sabe bem de quem é, e diga que

é esse o modelo do partido dos Srs. Vereadores, um modelo justo, onde os

trabalhadores vivem bem, onde não há aquela guerra de classe que gostam de
trazer, entre os trabalhadores e os empresários, ou os patrões e os empregados, e

diga que o modelo que têm não é aquele que andaram a defender durante anos,

décadas, até à queda do Muro de Berlim, em que toda a gente percebeu o que é

que defendiam, que era: “Eu faço que trabalho, e o senhor faz que me paga”.
Este era o modelo da ex-Cortina de Ferro, continua a ser, e aliás, era tanto este

modelo que ninguém lá queria ficar, e contam-se pelos dedos das mãos, que

eventualmente só põe três, as situações em que o partido dos Srs. Vereadores, por

eleições livres e justas, ganhou um governo, quiçá pelas excelentes ideias e forma

que teve de governar todos estes anos, desde a 2~ Guerra Mundial. Quiçá há de ser

isso, pelo que pede muita desculpa ao Sr. Vereador, mas não pode terminar e

dizer-lhe o mesmo, que as suas ideias são as do próprio, mas fica muito satisfeito

que tenha evoluído, e que efetivamente as suas ideias sejam aquelas que os
membros das Coligação Novo Rumo deixam porque, eventualmente, o mundo e o

concelho de Vila Franca de Xira seria melhor.
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Terminou, referindo que o seu partido é Vila Franca de Xira, mais do que qualquer

outra coisa, e não defende nenhuma Internacional nem nenhuma outra aliança.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que por aquilo que afirmou, disse e declarou,

comunga em absoluto daquilo que o Sr. Vereador acabou de referir, porque o que
deve mover a todos, sempre, enquanto autarcas com responsabilidades neste

concelho, é justamente, apesar de algumas ideias nem sempre consonantes,

fazerem tudo o que estiver ao alcance para que as pessoas tenham melhor

qualidade de vida neste concelho. Se se tiver de ir contra os governos, contra os

partidos a que pertencem e as suas famílias políticas, paciência, não vem mal ao

mundo.

De seguida, deu a palavra ao Sr. Vereador Aurélio Marques, para, em 30 segundos,

responder, o que supõe, ao Sr. Vereador Rui Rei.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, para dizer que estão todos presentes

para defenderem o concelho, pois são de Vila Franca de Xira, tirando alguns laivos

de demagogia, a que já estão habituados, do Sr. Vereador Rui Rei, o que é normal,

pois ele ultrapassa, já que fala em Vila Franca de Xira, mas depois esquece o país e

vai vaguear por vários países.

Fala pela CDU, e pensa que há o exemplo das câmaras municipais da CDU, que é

um bom princípio de governo, e não pode ser responsabilizada a CDU, porque

ainda não foi dada a possibilidade de ser governo, mas tem propostas concretas.

Agora é o próprio que diz que, sem surpresa, está extasiado com a última

intervenção do Sr. Vereador Rui Rei.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que hoje a reunião está deslumbrante, é o

que pode dizer, passando à votação do ponto, concluindo que com os votos contra

dos membros da Coligação Novo Rumo a moção é aprovada, com os votos do

Partido Socialista e da CDU.

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da Coligação Novo

Rumo, aprovar a moção apresentada pelos membros da CDU.
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MOÇAO

Fundo de Apoio Municipal - Novo ataque ao Poder Local

Considerando as dificuldades financeiras para que muitas autarquias foram arrastadas em

resultado dos sucessivos cortes nas transferências do Orçamento do Estado (só entre 2010

e 2013 foram retirados as autarquias mais de mil e 300 milhões de euros) -, bem como pela

redução da parte que cabe às autarquias nos impostos do Estado.

Considerando que o Fundo de Apoio Municipal (FAM) que o Governo pretende impor

constitui uma nova escalada na retirada de recursos da administração local, na destruição de

políticas e de emprego públicos e na penalização das populações.

Considerando que o FAM prolonga e agrava a intromissão na autonomia do Poder Local

Democrático já antes instituída pelo chamado Programa de Apoio a Economia Local (PAEL),

o qual não garante a totalidade da reestruturação financeira em causa em cada município;

Considerando que o FAM impõe uma capitalização que, em muitos casos, representa 25 por

cento do Fundo de Equilíbrio Financeiro dos municípios, impossibilitando, na prática, a

realização de investimentos nos próximos cinco anos.

Considerando que o FAM não só não é solução para os municípios com reais problemas

financeiros, como poderá arrastar outros para uma maior deterioração, e que assenta num

modelo de mutualização da dívida - tudo factos que têm merecido a contestação de muitos

municípios.

Considerando que o FAM viola a autonomia do poder local quando impõe o referido regime

de mutualização obrigando a redução das transferências provenientes do OE, e impõe um

conjunto de competências e atribuições dos municípios limitando a sua atividade.

Considerando que o FAM amplia o regime de penalizações assentes em coimas, acolhe

uma intervenção direta na gestão dos municípios que se sobrepõe e ultrapassa o Tribunal de

Contas, outorgando a uma entidade poderes de reprovar, reprogramar, redefinir prioridades

e reestruturar a atividade municipal proposta, bem como faculta ao dito instituto poderes de

parecer prévio ao Orçamento e a todas as suas revisões.

Considerando que, por via deste mecanismo, os municípios ficam obrigados a ajustamentos

que podem passar pela imposição de taxas máximas para os impostos, preços, tarifas e

valores cobrados pelos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos; ficam
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proibidos de conceder apoios diretos e sujeitos a alienação de património municipal, a

privatização de serviços e a redução drástica do número de trabalhadores.

Assim, os eleitos na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, reunida na sua sessão
ordinária de 23 de Julho de 2014, manifestam:

O seu repúdio pela imposição aos municípios deste novo instrumento de ataque ao Poder

Local Democrático, a sua autonomia, capacidade de realização e possibilidade de resposta

aos problemas e anseios das populações:

Defendem, pelo contrário, o aperfeiçoamento dos instrumentos de saneamento financeiro

existentes e a reposição da autonomia, em respeito pelos princípios constitucionais,

nomeadamente, entre outros, a reposição do IMT como receita municipal, o reforço da

participação dos municípios nos impostos do Estado, a densificação do instrumento de

saneamento financeiro com a introdução do processo negocial direto com os credores

(incluindo os bancos), através da renegociação de montantes, prazos e juros;

Apelam a disponibilização pelo Estado de recursos financeiros, incluindo a prestação de

garantias como complemento do processo de renegociação com os credores e de

financiamento bancário para o saneamento financeiro, bem como ao estabelecimento de um

plano de reequilíbrio financeiro que indique soluções que permitam resolver a situação de

desequilíbrio sem onerar as populações e assegurando o funcionamento adequado dos

serviços públicos:

Defendem a revogação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, a qual esta a

paralisar a questão municipal e a impedir a prestação de serviços essenciais as populações.

Vila Franca de Xira, 9 de Julho de 2014

Os vereadores da CDU
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Assunto: INSTALAÇÃO DOS JUÍZOS DE INSOLVÊNCIA DO TRIBUNAL JUDICIAL DE

VILA FRANCA DE XIRA

Presente o requerimento n2 22/2014, dos membros da Coligação Novo Rumo, ofício

n2 5092, bem como carta da delegação da Ordem dos Advogados, documentos que

se anexam e dão por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata, para análise

relativa à instalação dos juízos de insolvência do Tribunal Judicial de Vila Franca de

Xira.

Interveio o Sr. Presidente, solicitando à Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus para

introduzir o ponto.

Tomou a palavra a Sr? Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que os

membros da Coligação Novo Rumo tinham apresentado este requerimento na

última reunião de câmara, para que a esta reunião viessem as respostas às

questões ou pontos que constavam no final do mesmo. Não receberam

documentação alguma, para além das cartas que foram enviadas, e a que foi
recebida, da Ordem dos Advogados.

Quanto a estes aspetos, gostaria de vincar que da carta da delegação da Ordem
dos Advogados retira-se que o Sr. Presidente terá dito que arranjaria instalações

para os juízos de comércio em Vila Franca de Xira, numa reunião celebrada em 1

de julho, com a delegação da Ordem dos Advogados, de qualquer maneira, do

ofício enviado à Sr~ Ministra, pela câmara municipal, não é isso que se retira

expressamente, retira-se sim que a câmara municipal está disposta a encontrar
uma solução em conjunto, mas pede que a Sr~ Ministra garanta as melhores

condições para o funcionamento dos atuais serviços do tribunal. Não diz

expressamente que arranjará instalações para os juízos de comércio.
Por isso, a primeira questão que colocam é se a câmara municipal já informou a Sr~

Ministra expressamente, e em concreto, que terá instalações para os juízos de

comércio.

Depois, consequentemente, questionam se já arranjou as instalações, e quaís são,

ou quais as que estão em perspetiva.

Por outro lado, pediam um relatório de como está a ser tratada esta situação, e
também não chegou esse relatório.

Este ponto é para análise, não é para aprovação, e o que gostariam também de
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novo dizer ao Sr. Presidente é que de facto a instalação dos juízos de comércio em

Vila Franca de Xira é uma competência do Ministério da Justiça, mas voltam a

referir que quem sofrerá com a sua ausência em Vila Franca de Xira será o

município.

Tem que se “pôr as mãos à obra” e resolver o assunto, porque, como disse na

última reunião de câmara, a Sr~ Ministra da Justiça tem que resolver um problema,

que é instalar juízos de comércio, e, se em Vila Franca de Xira não lhe são criadas

as condições para o efeito, instala-os noutro sítio qualquer, nomeadamente em

Loures, que imediatamente se chegou à frente e disse que tinha instalações, e não

há de ter sido através do Ministério da Justiça.

Assim, gostariam novamente de uma clarificação da situação, se de facto já
comunicou expressamente à Sr~ Ministra da justiça que terá instalações para os

juízos do comércio, e quais são essas instalações. Já se pensou no assunto, sendo

certo que volta a dizer, e os membros da Coligação Novo Rumo já o têm repetido

pelo menos ao longo destas últimas duas reuniões de câmara, é uma situação que
tem de estar resolvida em agosto, e agosto é o pior mês para se resolver tudo o

quequerqueseja.
Há ainda os últimos dias de julho para ultimar a situação, e depois o mês de

agosto, porque em setembro tudo arrancará confprme estiver. Portanto, neste

momento, do que sabe da Ordem dos Advogados, efetivamente não havia

contestação quanto à reforma do mapa judiciário no que afetava Vila Franca de

Xira, mas agora há, face a esta situação dos juízos de comércio.

Aquilo que gostaria de dizer ao Sr. Presidente é que não é só a câmara municipal

disponibilizar autocarros para as pessoas irem às manifestações, e é muito bom

que vão, embora, para pedirem autocarros para o EVOA, tiveram que andar a fazer

requerimentos e a falar do assunto na reunião de câmara. Está tudo bem, a
câmara municipal disponibilizou autocarros para a manifestação, não sabem é, se

o Governo fosse PS, se a autarquia disponibilizaria os tais autocarros.
De qualquer maneira, o que querem dizer é que a câmara municipal, para além dos

autocarros terá que disponibilizar efetivamente um local para a instalação destes
juízos de comércio, mesmo que seja temporário, por um “x” de anos ou o que for,

até se encontrar uma solução definitiva.
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Interveio o Sr. Vereador Ernesto Ferreira, mencionando que os vereadores da CDU

acompanham as preocupações do PSD nesta matéria, mas em relação à questão

fundamental não concordam. O Governo decide, e no ponto anterior verificou-se

isso, retirar competências e dinheiro às autarquias, mas por outro lado, neste caso,

o PSD pensa que a câmara municipal é que tem de disponibilizar meios e edifícios

para instalar determinadas áreas de serviços, que têm de ser fornecidos.

É evidente que os membros da CDU estão preocupados em relação à retirada de

competências ao Tribunal de Vila Franca de Xira, e se se olhar para a própria

cidade, a sede do concelho, e para os diversos serviços que foram retirados, a EDP,

que estava em Vila Franca de Xira, foi para Loures, e as áreas do Ministério da

Agricultura saíram para Santarém. Se se forem ver empresas que na altura eram

públicas, e agora privadas, tem havido consecutivamente saída da sede do

concelho, e não têm visto pela parte destes senhores alguma alteração.

Consideram e estão preocupados com todas estas situações, e entendem que o

município de Vila Franca de Xira não tem que competir com o de Loures, nem com

outro qualquer, e dizer: “Fica aqui, eu dou mais”, “Loures deu uma casa, nós

damos duas”. Não é isso que se pretende, o que se tem de ter é, na sede do

concelho, os serviços necessários, quer seja em relação à saúde, à educação, aos

juízoseatudo.

Quanto à própria Autoridade para as Condições de Trabalho — ACT, parte dos

serviços foi para Loures, e então os contribuintes de Vila Franca de Xira, os que

residem e vivem em Vila Franca, têm de andar a “pedinchar” e a servir coisas para

terem os serviços e o acesso aos mesmos. Pagam-se impostos em Vila Franca de

Xira, vive-se e trabalha-se, as pessoas têm direitos, pelo que nesta área a câmara

municipal deve fazer o que for possível, mas não deve ceder instalações ou dizer

“eu tenho aqui, então venham para cá”. r

Isso não é correto, pelo que acompanham uma parte da preocupação, não nesta

área, porque então entra-se em contradição, até por aquilo que foi dito no ponto

anterior. Entendem os membros da CDU que a preocupação deve estar voltada não
só para este problema, mas para todos os outros, aqueles que foram mencionados.

O Sr. Presidente interveio, referindo que ao se ler convenientemente a Lei n2 62/13

e o Decreto-Lei n9 49/14, que faz a regulamentação desta lei, lê-se que a secção de
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competência de especialidade de comércio e de instância central do Tribunal

judicial da Comarca de Lisboa Norte tem a sua sed~ em Vila Franca de Xira, com

competências legalmente cometidas nos termos do disposto no art2 128~ dessa lei,

o que significa que o mapa judiciário refere claramente que a competência é em

VflaFrancadeXira.
Não refere esta legislação o que diz para algumas situações como Coimbra ou

Setúbal, em que claramente se verificou que não havia condições, nestes tribunais,

para que estas competências especializadas pudessem, desde já, estar a funcionar

nos respetivos tribunais sede.

O Ministério fez aquilo que lhe competia, encontrar soluções e fazer obras de

adaptação, sendo que, no que respeita a Setúbal, por aquilo que viu na televisão,

quando começar a chover vai ser bonito ver as sessões a espezinhar aquilo tudo

com lama, em contentores, e vai ser uma coisa interessantíssima, com certeza.

No que respeita a Loures, teve ocasião de falar com o seu colega, e pedir-lhe

informação sobre o que se estava a passar, e o que êle lhe disse, e não tem razões

para não acreditar, foi que a única coisa que disponibilizou foi um espaço para se

montar o estaleiro para a recuperação do Tribunal de Loures, onde o ministério

decidiu investir uns largos milhões de euros, ouviu falar em 3 milhões, mas não

tem bem a certeza. Isto contraria o decreto-lei, na medida em que nada fala que a

instalação do Tribunal de Comércio em Vila Franca de Xira é provisória, dizia,

claramente, que era em Vila Franca de Xira.

Esta é a primeira questão de desconformidade deste processo, e em boa verdade

pode-se avançar com uma providência cautelar ou outra coisa qualquer, porque a
decisão de provisoriamente este tribunal ir para Loures está desconforme ao

decreto-lei.

Poderá agora a Sr~ Ministra corrigir o decreto-lei, mas ele diz isto claramente, e se

quisesse dizer que era provisório, tinha-o feito, conforme fez para Coimbra, Setúbal

e mais outra situação, pois crê que são três. Há uma desconformidade

relativamente ao decreto-lei, e depois há uma desçortesia, para não dizer outra
coisa, pois formalmente Vila Franca de Xira nunca foi informada da situação.
Escreveu à Sr~ Ministra, e a Sr~ Ministra não deu instruções a ninguém para que

respondesse ao ofício que enviou em tempo oportuno. Não houve nem uma
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resposta, nada, zero, e não é assim que em termos institucionais se deve

funcionar. A Sr~ Ministra, nessa altura, em resposta ao ofício do próprio, deveria ter

dito “Sr. Presidente, olhe que temos aqui um problema, o Tribunal de Vila Franca

de Xira não tem condições para acolher o Tribunal de Comércio. Por isso, solicitava

que pudesse encontrar uma solução com o ministério para resolver este

problema”. Aí a câmara municipal começaria, de uma forma séria, rigorosa e

institucional, a analisar o problema.

Até aos dias de hoje a única coisa que tem são informações, boatos, mas

informações que infelizmente algumas existem, são apanhadas nos corredores do

tribunal, e vai ouvindo. Contudo, isto não funciona assim, como a Sr~ Vereadora

sabe, funciona com dados e factos.

No dia 16, às 11h30, numa reunião que teve a pedido do tribunal, recebeu o Dr.

Dionísio Mendes, que é o magistrado do Ministério Público e coordenador da

Comarca de Lisboa Norte, o Sr. Vítor Mendes, administrador judicial do Tribunal de

Vila Franca de Xira, bem como a D. Fátima Ferreira, secretária do tribunal.

julgava que lhe vinham dizer formalmente, e não que lhe pareça que devam ser

estes os mensageiros da informação, e perguntou ao Dr. Dionísio Mendes, uma vez

que se fala em muita coisa, se de facto esta matéria do tribunal ir provisoriamente

para Loures era verdade, e se poderia atestar essa informação, tendo-lhe sido

respondido que sim. Foi a primeira vez que alguém, com responsabilidades no

Ministério da justiça, falou sobre esta matéria, mas não disse mais nada. Só disse
isto, que corresponde à informação que para aí paira, e foi assim que soube.

Pergunta à Sr~ Vereadora se sabe o que é que o magistrado do Ministério Público e

os seus acompanhantes vieram pedir à câmara municipal, e o que lhe responde é

que vieram pedir trabalhadores e camiões para transportar os processos para

Loures. Assim sendo, perguntou-lhes se sabiam aquilo que lhe estavam a pedir, e a

falta de respeito que se estava a ter para com a câmara municipal, e respondeu

lhes que tinha trabalhadores e equipamentos mas não os cedia, porque as coisas

não funcionam assim. Disseram-lhe que já estavam à espera que a resposta fosse

essa, e disse-lhes então que nem sabia até se a reunião tinha algum sentido.

Foi-lhe dito, no final, que, como já sabiam que a resposta ia ser essa, já havia um
plano B e um plano C, ao que o próprio respondeu que até chegar à letra Z
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naturalmente que tinham grande capacidade para terem os planos que bem

entenderem.

Aquilo que diz é que esta questão não se trata assim, não pode ser tratada assim,

e não está em causa o facto de a câmara municipal éstar disponível para encontrar

soluções. O que está em causa é a forma como tudo aconteceu e está a acontecer,

porque a câmara municipal já deu mostras que está sempre disponível para

arranjar soluções.

A Sr~ Vereadora com certeza que se recorda que quando alguém, não sabe quem,

nem interessa, moveu politicamente grandes intenções para que o Tribunal de

Família e Menores fosse para Arruda dos Vinhos, lá foi a câmara municipal gastar

ou, neste caso, investir milhares e milhares de euros para que ficasse em Vila

Franca de Xira, nas Varandas da Lezíria. Agora, também por um “zunzum” que lhe

chegou, o Tribunal de Familia e Menores sai dali, e vai para as instalações atuais do

tribunal. Não sabe se é verdade ou não, mas o que quer dizer é que, nos mesmos

espaços vão conviver crianças, famílias e também outras averiguações relativas a

outro tipo de crimes, que nada têm a ver com um tribunal que requer discrição e

algum recato.

O que pode dizer é que foi solicitada uma reunião pela delegação da Ordem dos

Advogados de Vila Franca de Xira, que aconteceu, e o que percebeu é que a

delegação não está no seu todo sintonizada na mesma direção, há uns que estão

de acordo com o mapa judiciário, e outros que não, maioritariamente não estão.

Não é unânime a posição, foi o que percebeu, o presidente não está, está de

acordo com o mapa judiciário, os restantes companheiros estão contra o mapa

judiciário, portanto, há uma série de matérias que se calhar também não ajudará
muito esta reflexão.

Depois, de facto pediram-lhe um autocarro para a manifestação do dia 15, e, como

a câmara municipal não tinha condições de o disponibilizar, solicitou uma parceria

com uma instituição, como aliás às vezes faz quando não há condições, para

disponibilizar o autocarro para o efeito, e foi o que aconteceu.
Por isso, e para terminar, enviou novo ofício à Sr~ Ministra, dando-lhe conta do 7
desconforto da câmara municipal relativamente ao que se está a passar, dando-lhe
conta do que tem sido a relação institucional ao lpngo destes anos todos, bem
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como que se, de uma forma formal, for solicitada a ajuda e apoio da autarquia, a

mesma estará presente, como sempre, para arranjar soluções. Não pode dizer o

quê, pois não sabe o que é que o Tribunal de Comércio necessita, quantos

gabinetes, quantas salas de audiência ou que área~ e não pode agora dizer se o

espaço A ou B, que se poderá vir a disponibilizar, serve ou não para o efeito.

Esta não é uma matéria para aprovação, é para ánálise e reflexão, e é esta a

reflexão que pode dar, esperando que os Srs. Vereadores o acompanhem nas

questões que acabou de referir.

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

da Coligação Novo Rumo, como já disse há várias reuniões, efetivamente estão de

acordo que deveria ser o Ministério da Justiça a tratar do assunto, e não é isso que

está em causa, só que o Sr. Presidente, como acabou de dizer, só no dia 16 de

julho é que teve alguém do Ministério da justiça, embora fosse o procurador que

representa a Comarca de Lisboa Norte, a confirmar esta situação. Ainda por cima
foi o Sr. Presidente que perguntou, senão não lhe diziam, mas o certo é que o Sr.

Presidente já sabia, porque os membros da Coligação Novo Rumo já lhe tinham

dito.

O que pensa é que, com o devido respeito, o Sr. Presidente não está a tratar bem

este processo, porque ouve de um lado, ouve do outro, mas não vai ao cerne da

questão, que é o Ministério da justiça. Já noutros tempos ouvi dizer que “quem

quer vai, quem não quer telefona”, pelo que a câmara municipal manda as cartas,

mas depois fica à espera da resposta, e nesta situação, que é muito urgente, não

pode ser. O Sr. Presidente tem de fazer alguma coisa, como telefonar ou outra

coisa. Não sabe como é que funciona, o Sr. Presidente saberá melhor do que a

própria, mas pensa que é errado estar à espera de uma resposta que pode vir ou

nem vir, e vir até já fora do tempo útil.

Quem vai ficar com consequências nefastas com esta possível decisão é o

município, e o Sr. Presidente representa-o. É da vida, tem que se andar para a

frente, e se calhar, se tiver de ir lá e dizer que a câmara municipal está disponível,

paciência. A seguir, então, trata-se do resto, “Por que é que não responderam? Por
que é que não informaram? Por que é que violaram ~ lei?”

Com isso tudo concordam, nem estão agora a falar de cores políticas. Concordam,
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e concordam que o Sr. Presidente tenha dado a resposta que os acabou de

informar aos funcionários do tribunal, porque, de certa maneira, também há uma

força ou uma contraforça para que os juízos de comércio sejam instalados em Vila

FrancadeXira.

Como disse já há muito tempo atrás, os juízos de comércio vão dar outro

movimento à cidade, e vão fazer com que o Tribunal de Vila Franca de Xira, com as

competências que perde, ganhando estas, fique melhor em termos de

competências. Por isso, e abstraindo-se dos operadores judiciários, sejam eles

funcionários, magistrados, advogados ou o que sejam, os eleitos presentes, em

representação do município, têm que considerar e definir uma estratégia, e não é

só enviar cartas, porque não se vai a lugar nenhum com estas cartas.

A Sr~ Ministra da justiça pode dar resposta, pode não dar, e tudo fica igual. Depois,

não há uma concorrência com Loures, mas o certo é que Loures aparece sempre

quando Vila Franca de Xira não quer. Alguma coisa se passa, porque quando Vila

Franca disse que também não tinha possibilidades para o Tribunal Administrativo,

Loures disse logo que tinha.

Interrompeu o Sr. Presidente, para dizer que nunca se investiu na requalificação do

tribunal, e muito se reclamou.

Respondeu a Sr~ Vereadora que se calhar as reclamações são feitas de forma

errada, e que o Sr. Presidente terá de analisar, mas neste caso concreto pensa que

o Sr. Presidente está a focar-se nestes boatos e coisas que vai ouvindo, quando

tem de ir ao sftio certo, o Ministério da justiça, e tem de tratar do assunto lá,

sabendo concretamente, com a Sr~ Ministra da justiça, o que se passa e do que é

que a mesma precisa. Deverá dizer que Vila Franca de Xira não concorda, mas

para proteção e benefício dos munícipes vai colaborar mais uma vez.

O Sr. Presidente fará com esta medida o que bem entender, em termos políticos,

mas Vila Franca de Xira é que não pode ficar prejudicada mais uma vez, porque

este assunto é tratado assim desta maneira formal, sabendo-se que muitas das

vezes, e quando há urgências, tem que ser “à bruta”.

A cor política dos membros da Coligação Novo Rumo é a mesma do Governo, mas
estão presentes para o concelho e, como disse o Sr. Vereador Rui Rei há pouco, o

partido que têm é Vila Franca de Xira. Estão pelo concelho, e neste momento
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consideram que o Sr. Presidente tem de tomar umas medidas mais fortes, mais

concretas, ser mais incisivo e eventualmente utilizar os seus meios, que os terá,

porque é presidente de um grande município de Portugal, e há de ter meios para

chegar à pessoa que tem de resolver este assunto a nível do Ministério da justiça.-

Interveio o Sr. Presidente, respondendo que naturalmente é isso que tem feito, e é

aquilo que continuará a fazer.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que gostaria apenas de dizer, em

primeiro lugar, que do Partido Comunista a si já nada lhe espanta, porque os seus

membros são contra tudo, e se não se tivesse feito o que se fez na saúde em Vila
Franca de Xira, e se se seguisse a sua política, não havia centros de saúde no

concelho. Foi mais ou menos o que existiu no tempo de Daniel Branco, na fase

final, em que não queriam os ginásios e pavilhões désportivos nas escolas, porque

entendiam que era o Governo, não queriam ceder os terrenos, não queriam fazer,

mas não queriam em Vila Franca de Xira, porque noutros municípios da mesma cor

política fizeram-no.
Os senhores não querem, mas não querem às vezes, como eram contra os fundos

comunitários, a que durante uma série de tempo nem sequer se candidataram e

não quiseram saber. A única coisa que fizeram foi colocar mal a população que

deveriam servir, e portanto o que está em causa é encontrar a melhor solução para

o tribunal, como disse a sua camarada, Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus.

Se se está a falar em matéria de história, a câmara municipal, durante anos, disse

que tinha um terreno para ceder ao Ministério da justiça para construir um tribunal,
e esse terreno não existia. Foram anos a fio, a •não ser que se quisesse ter

construído um tribunal num terreno que não era da câmara municipal, e hoje tinha-

se um problema igual ao que se tem da ETAR de Vila Franca de Xira e da de

Alverca do Ribatejo.

É assim, porque em 2002, quando chegou à câmara municipal como vereador,

denunciou este assunto durante várias reuniões seguidas, e isso está escrito, está

em ata, está gravado. A câmara municipal, e a anterior presidente, andaram

sistematicamente a vender coisas aos cidadãos de Vila Franca que eram absoluta

mentira, e quando cedeu o terreno para o tribunal, já no tempo do Governo do
Eng9 Sócrates, já não havia dinheiro para construir nenhum tribunal.
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Esta é a verdade, que está escrita, gravada e colocada.

Sobre as outras questões, nada tem contra que o Sr. Presidente tenha cedido um

autocarro à Ordem dos Advogados, a uma parte da Ordem dos Advogados ou aos

Srs. Advogados. Não tem nada contra, fica é consciente que o mundo é redondo, e

a partir de hoje esta câmara municipal tem obrigação de ceder autocarros a todos

e quaisquer manifestantes que se queiram manifestar, sejam eles da CGTP, UGT ou

de quem quer que seja.

Não há mais legitimidade nesta câmara municipal para não pôr os meios públicos à

disposição, e do seu ponto de vista errado, seja qual for a manifestação, já que não

devem ser os meios públicos ao serviço desse tipo de manifestações, não faz
sentido. Contudo, a partir do momento em que o Sr. Presidente tomou essa

iniciativa, do ponto de vista dos membros da Coligação Novo Rumo fica obrigado,

de hoje para futuro, a ceder bens públicos em igualdade de circunstâncias a todo e

qualquer manifestante que se queira manifestar.

Consideram que é inaceitável que haja autocarros para ceder a este tipo de

manifestação, e não haja autocarros para dar às crianças do ensino público. Anda-
se sempre a falar do ensino público, e depois as crianças do ensino público não

têm autocarros para irem fazer as visitas de estudo~ Esta também é uma questão

clara e objetiva, é uma questão de prioridades. Às vezes colocam-se as prioridades

ao quererem-se beneficiar uns, em detrimento de outros, seja de forma clara, ou

de forma menos clara, mas é assim, e foi assim aparentemente que aconteceu.

Em relação ao assunto, os membros da Coligação Novo Rumo estão absolutamente

de acordo que esta ministra ou outra qualquer, deste Governo ou doutro qualquer,

deve-se dirigir ao presidente de câmara noutros meios. Isso está claro, mas

também é claro que há gente dentro do Tribunal de Vila Franca de Xira que não

quer lá o Tribunal de Comércio. O Sr. Presidente está, nesta matéria, como

qualquer D. Quixote, e neste momento está a lutar contra moinhos de vento,

porque não está a ter o caminho certo, já que o seu camarada de Loures não disse
a ninguém que por solidariedade com Vila Franca de Xira não quer lá o tribunal.

Se fosse como o Zé Povinho, o que dizia era: “Ó Zecas, porque eu quero em

Loures, sou comunista, mas quero.” Pensa que não é assim, deve-se ter um

caminho que é o certo, e o caminho certo é fazer o.que na altura os membros da
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Coligação Novo Rumo avisaram em relação a Arruda. O próprio avisou, aliás avisou

na reunião de câmara, disse na altura: “Cuidado, porque o tribunal prepara-se para

ir para Arruda dos Vinhos”.

Neste caso, voltam a dizer ao Sr, Presidente a mesma coisa: “Ponha os pés ao

caminho, faça o que tem que fazer, e a seguir cobre as guerras todas que tiver que

cobrar”. Não vale a pena cobrar nenhuma guerra agora, pois não tem condições de

a vencer, e se não tem condições de a vencer, só tem que encontrar os

mecanismos para colocar o ónus do lado de lá, de decidir ao contrário.

Aí estarão solidários com o Sr. Presidente, porque representa a câmara municipal,

e se o Governo tomar uma decisão errada, os membros da Coligação Novo Rumo

estarão solidários com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e os cidadãos de

Vila Franca, não numa perspetiva de luta política, mas numa perspetiva daquilo

que é a defesa dos interesses dos cidadãos.

Portanto, o que entendem é que, da mesma forma que a câmara municipal fez, e

bem, no passado, deveria dizer: “Não seja por problema de instalações que o

tribunal não fica em Vila Franca, O tribunal fica, digam-nos o que precisam”.

Obviamente que seria dentro de coisas razoáveis,: pois se não temos na nossa

casa, não se pode dar aos outros, mas deve entender-se por razoabilidade aquilo

que se fez para o Tribunal de Família e Menores. Foi razoável, independentemente

de entenderem que o Governo, este ou outro qualquer, é que deveria criar as

condiçõesparafazer

Contudo, continuam a dizer que a câmara municipal deveria, desde início, já ter

dito: “Achamos que este discurso é um discurso estéril, esta conversa é uma

conversa que nem sequer deveria existir, porque se: o ministério tem problema de

instalações, nós temos. Estão aqui as instalações, e agora venham ver, que é para

nós resolvermos este problema”.

A seguir vai-se ao resto, vai-se discutir por que é que em Vila Franca de Xira não há

obras, se tiver de haver, por que é que há obras em Loures e não há em Vila

Franca, e vai-se contornar isso, mesmo os interesses da nossa própria casa, que

estão contra. Eles existem, o Sr. Presidente sabe, e estas discussões, se fossem só
verdes ou vermelhas, eram fáceis, retirava-se o verde ao vermelho, e estava

resolvido. O problema é que há verdes, vermelhos, amarelos e azuis contra, há de
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tudo, porque estas lógicas são transversais, e ou se tem o caminho certo para as

resolver, ou vai-se bater com a cabeça na parede, e não se resolvem.

Terminou, referindo que os membros da Coligação Novo Rumo entendem que,

independentemente das questões, e em muitas até estão de acordo, o Sr.

Presidente, seja ele qual for, é uma entidade eleita pelos cidadãos e deve ser

respeitado, não se vindo, a um presidente de câmara, pedir que ajude a mudar

instalações que ele até quer que permaneçam, ou até estava definido na lei que

iriam permanecer.

Interrompeu o Sr. Presidente, mencionando que isso ‘é uma pouca vergonha.
Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que não tem dúvidas, os membros da

Coligação Novo Rumo estão de acordo, e por estarem de acordo é que podiam

estar calmos e serenos a dizer: “Deixa lá isto sair, que é para agora dizermos que a

câmara não soube fazer”.

Nem quer responder ao que saiu no passado, porque andam todos a falar, mas foi

no tempo de Daniel Branco que o Museu do Ar saiu efetivamente de Vila.Franca de

Xira,efez-sezero.
Nesta situação, “voando” nesta zona do concelho, e baixinho, porque o tribunal

está numa zona mais terrena, o que diria é que em termos estratégicos seria

melhor arranjar um espaço, e dizer: “Minha senhora está aqui o espaço.” A seguir

vai-se discutir outra coisa qualquer, porque há com certeza muita coisa para

discutir.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que em última análise a câmara municipal fará

aquilo que é do interesse geral, mas obviamente que todo este processo é

muitíssimo estranho. Como nenhum é ingénuo, essa estranheza, de facto,

avolumou-se com a célebre reunião no dia 16.

A Sr~ Ministra, provavelmente, não sabe quem é que tem no Tribunal de Vila

Franca de Xira, e se sabe, se calhar tem de tomar as medidas necessárias para

corrigir determinadas condutas, que são absolutamente inaceitáveis.

Concorda que, mesmo contrariando, e fala outra vez do FAM — Fundo de Apoio

Municipal, de cedência em cedência cada vez se tem de fazer aquilo que mandam

fazer, e não é aquilo que, em boa verdade, se deveria fazer. Cada um tem as suas

responsabilidades e tem que as assumir. O Tribunal de Família e Menores não foi
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nenhum contrato que foi feito, foi um protocolo onde, de uma forma leonina, a

câmara municipal pagou tudo. Não é a mesma coisa que nas escolas, nos centros

de saúde e noutras circunstâncias, ali foi pago tudo e foram milhares de euros.

Agora, parece que se vão reutilizar os espaços duma forma, segundo lhe dizem,

tecnicamente errada, mas a Sr~ Ministra certamente também não sabe nada disto,
nem tem que saber. Certamente que descentraliza esta organização de gestão dos

tribunais em quem de direito, e também não sabe, aproveitando o próprio para

informar que essa é uma matéria que certamente, não sendo da competência da

câmara municipal, vai dar muita confusão, muitos aborrecimentos.

O Sr. Vereador Aurélio Marques tomou a palavra, dizendo que a posição dos

membros da CDU já é conhecida, já foi dita, mas realmente isto é maquiavélico. A

Sr~ Ministra da Justiça faz o que quer e lhe apetece do quadro judiciário e, ao

género da tropa, determina e manda publicar, fazendo depois a chantagem da

ordem. Diz que o tribunal fica no local A ou B, depois diz à autarquia que, se não

tiver instalações, vai para outro lado. Aquilo que é da responsabilidade do

Ministério da Justiça, do poder central, os custos, imputa-os às câmaras municipais,

e assim é fácil fazer política, sendo que esta situaçãó é que é inadmissível.

A câmara municipal tem colaborado com o poder central, estejam ou não de

acordo com a forma como é feita, e ainda se lembra, de um certo terreno e não só,

em que o poder central não colaborou com a câmara municipal, e cobrou. Contudo,

quando é o inverso os custos vão para a administração local, como o Sr. Presidente

falou, e muito bem, sobre a questão do FAM, em que é igual.

Há quem adormeça e acorde sempre a pensar maquiavelicamente no A ou no B, e

não vai dizer que são os comunistas, o próprio, por acaso, não é comunista, é

independente, mas está presente, e é solidário.

O Sr. Vereador Rui Rei adormece e acorda sempre a pensar naquilo que foi feito, e

agora até traz, e não tem nenhuma procuração para defender Daniel Branco, a

questão do Museu do Ar. Daqui a 500 anos Daniel Branco ainda vai ser culpado, na

boca do Sr. Vereador Rui Rei, no etéreo, pois é culpado de tudo, mas o Sr. Vereador

esquece-se do que fez a CDU, e o próprio está à vontade para dizer isso.
Mais uma vez, o Sr. Vereador Rui Rei, e o PSD, dizem: “O nosso partido é Vila

Franca de Xira”. Pois é, é Vila Franca, para Vila Franca suportar os custos, mas
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sobre a ruína e o ataque que o Governo faz às autarquias e ao povo português, não

ouve o Sr. Vereador Rui Rei nem a bancada do PSD a criticarem. Nisso estão

sempredeacordo.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que a reflexão está feita, cada um disse

sobre a matéria o que entendeu dizer, a câmara municipal vai fazer as iniciativas

que puder fazer, no sentido de que o decreto-lei, da responsabilidade do Governo,

se cumpra, e sobretudo da Sr~ Ministra, porque se não se cumprir é ilegal, e a Sr~

Ministra está a cometer uma ilegalidade, e o próprio Governo.

Interrompeu o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando então se o Sr. Presidente não vai

ceder instalações.

Retomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que já disse que sim, já comunicou à

Sr~ Ministra que a câmara municipal está disponíveL Já o disse ainda há pouco, se

calhar os Srs. Vereadores não estavam com atenção, mas repete que escreveu à

Sr~ Ministra, O ofício foi expedido ontem, conforme cópia que se anexa e dá por

inteiramente reproduzido nesta parte da ata, que fará chegar aos Srs. Vereadores,
em que se refere a analogia do que foi a disponibilidade da câmara municipal para

o Tribunal de Família e Menores.

Isso está perfeitamente referido no ofício enviado à Sr~ Ministra, contudo, também

tem de haver da parte da Sr~ Ministra um sinal. Ir para lá sentar-se à espera que o

receba, não é o seu estilo, pensa que não é assim que se faz, com a presença das

câmaras de televisão. Não é o seu estilo, não faz política assim, a não ser num

momento extremo. Há quem faça, já viu muitos, houve quem já fosse à Assembleia

da República prender deputados com as câmaras de televisão atrás, e são

maneiras de fazer política. Não é a sua, a sua é, de uma forma formal, institucional,
tratar das coisas e tentar encontrar soluções, e está à espera que a Sr~ Ministra

esteja disponível para o efeito.
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Assunto: COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA NOVA

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTA

IRIAEFORTEDACASA

Presente proposta do Sr. Presidente, datada de 2014/07/17, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

atribuição de um apoio financeiro municipal, no montante de 25 806,78€, à Junta

de Freguesia da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa,

destinado à obra de requalificação da antiga Escola Básica 1, n2 2, da Póvoa de

Santa Iria, e adaptação a nova sede da junta de freguesia, e posterior remessa à

assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que na última reunião este ponto

já foi debatido, embora depois tenha sido retirado, mas antes os membros da CDU

já tinham feito as suas considerações, pelo que, até correspondendo ao apelo do

Sr. Presidente, não se vai repetir.

O que querem dizer é que são pelo apoio, como têm sido sempre, às juntas de

freguesias, defendem esse apoio constantemente, e que seja genérico a todas as

freguesias, o que não está em causa e não colocam. Também não têm nenhum

processo de intenção, estando até presente o Sr. Presidente da junta de Freguesia

de Pó’voa de Santa e Iria e Forte da Casa, e ainda bem que está, contra quem quer

que seja, ou desconfiar do que quer que seja. O que disseram na última reunião foi

sobre a questão de não ter havido um projeto, dos critérios usados de

acessibilidade institucional, que devem ser mais claros e abrangentes.
Portanto, foi feito por uma administração direta, na ótica dos membros da CDU

sem recurso a contratos de empreitada pública, e o que questionam é a forma e o

critério. Na documentação agora apresentada só houve uma reformulação das

primeiras folhas, das folhas de rosto do Gabinete de Apoio à Presidência, do Sr.

Presidente, desenvolvendo mais as questões jurídicas do que as que estavam

inicialmente, mas o resto mantém-se tudo.
Portanto, é a questão das faturas, e como vêm apresentadas. São 96 páginas de

faturas, até viu algumas escritas à mão. Não vai d~er, de maneira nenhum, que

são faturas de merceeiro, não o vão ouvir dizer isso, porque acha que não, estão lá
as faturas, mas não são as mais adequadas. Está escrito à mão nas faturas “jN”,
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que deve ser junta nova, “fatura não paga”, depois “paga pelo cofre” ou “paga por

dinheiro”. Está lá, e não sabe se viu bem, mas pode verificar nos documentos,

“parque infantil”, e não sabe se agora as novas instalações têm parque infantil, se

calhar têm, mas desconhece, bem como garagens e contentores. São estas

questões que colocam, e é por isso que vão manter aquilo que disseram na reunião

anterior, e depois farão uma declaração de voto, que é mesma que fariam naquela

reunião.

Não têm nada contra os apoios, mas sim contra a maneira como foi apresentado

este apoio. Discordam só nessa questão, e pensam que a Junta de Freguesia de

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, como quaisquer outras, devem ter o apoio,

quanto mais e melhor, da câmara municipal. Contudo, nesta questão não podem

estar de acordo, pela forma como foi apresentada, e até admitem que estes

valores possam ser atribuídos, e até desejam, como é evidente, à junta de

freguesia, num outro projeto, e que apresente projetos.

Não estão a fazer processos de intenção, a dizer que houve isto ou aquilo de

menos claro, não é isso, o voto dos membros da CDU é de não concordância com

esta situação, como na anterior reunião, e só nesse capítulo, pois apoiam os apoios

de 25 000,00€, ou mais, pois quanto mais melhor6 dentro das possibilidades da

câmara municipal, para a junta de freguesia, discordam é como foi feito. Assim,

que a junta, em último caso, suporte esta situação, deve ter mais projetos, e que

apresente à câmara municipal o seu teor.

É isto que pretende focar, para ficar tudo claro, e ainda bem que o Sr. Presidente, e

seu amigo, Jorge Ribeiro, está presente, para não haver confusões. É só nesta

questão, pelo que venham os apoios, arranje-se outra maneira, que os membros da

CDU votam exclusivamente só sobre a forma de como isto foi feito e apresentado.

São contra, e depois vão fazer uma declaração de voto.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que sobre este ponto os membros

da Coligação Novo Rumo não receberam nada para esta reunião. Tinham os

documentos da última reunião, e agora ouviram dizer que houve uma alteração,
mas não têm nenhuma alteração.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que a informação do Gabinete de

Apoio à Presidência está mais completa.
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Retomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que os membros da

Coligação Novo Rumo não receberam nada, a informação que têm é que
receberam zero de alterações.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que houve alterações.

O Sr. Vereador Rui Rei interveio de novo, dizendo que para os membros da

Coligação Novo Rumo não houve nenhuma alteração.

O Sr. Presidente interveio, referindo então que na apreciação dos membros da

Coligação Novo Rumo não houve alterações.

Interveio de novo o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que não é isso, não receberam

nenhum documento diferente do que aquele que tinham recebido há 15 dias atrás,

ésóissoqueestáadizer.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que acha isso estranho.

O Sr. Vereador Rui Rei respondeu que também acha estranho, depois do que ouviu.

Já perguntou, e a si dizem-lhe que a Coligação Novo Rumo não recebeu nada de

diferente.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que a informação que tinha é que todas as

bancadas tinham recebido todos os pontos da reunião de câmara.

O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, pedindo desculpa por interromper, para
falar, não sobre este ponto, mas de algo que foi falha sua, e que deveria ter falado

no início da entrada na ordem do dia, concretamente, como o Sr. Vereador disse,

quanto ao envio dos pontos.

Assim, os pontos 34, 35 e 37 foram apresentados, e depois completados. No ponto

34 foram apresentadas mais umas folhas, para desenvolver mais, e no ponto 35

não vinha a relação dos elementos da feira. No ponto 37, apresentado pela

bancada do PSD, vinha apenas o requerimento, e po~teriormente é que se recebeu

aquilo que o Sr. Presidente enviou. Dois dos pontos foram complementados na

segunda-feira, mesmo ao princípio da noite, e o outro, da Feira de Outubro, veio

cerca do meio-dia de ontem. Na altura da discussão os membros da CDU falarão

desses pontos, mas isso não pode ser assim.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que nada pode ser assim, mas o que é facto é

que há circunstâncias que explicam isso. Assim, quando se chegar à discussão
depois fala-se.
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Quanto a esta questão do ponto 4, estranha efetivamente que os Srs. Vereadores

não a tenham, e como não têm, também não podem analisar o que não têm. Na

última reunião de câmara o que foi referido foi tim trabalho de administração

direta, não foi se houve projeto ou não, se houve deliberação do executivo ou não,

ou se estava ou não previsto no plano. Foram matérias que o próprio solicitou à

junta de freguesia que respondesse, e respondeu. Se os membros da Coligação

Novo Rumo, com os elementos que o próprio pode emprestar, tiver condições de

analisar, muito bem. Se não estiver retira-se o ponto porque não se podem analisar

documentos que não se conhecem.

Como não receberam a documentação, por razões que desconhece, que era até

das matérias que eram essenciais, do seu ponto de vista, para uma melhor

apreciação das três questões que acabou de referir, retira o ponto, que fica para

análise na próxima reunião de câmara. De qualquer modo, a CDU recebeu.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que vai analisar os documentos e que no

final da reunião se poderá voltar a falar do ponto.

O Sr. Presidente interveio, referindo que se houve~ condições no fim da reunião

volta-se a este tema.

Interveio o Sr. Presidente, no final da reunião, perguntando aos membros da

Coligação Novo Rumo se tiveram condições de olhar para o ponto, e de se

pronunciarem sobre o mesmo.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Rei que ainda não, ao que o Sr. Presidente disse que

ainda hoje se tentará enviar ao gabinete da Coligação Novo Rumo as questões que

foram colocadas, e para a próxima trazer essas coisas em mente.

Perguntou ainda o Sr. Vereador Rui Rei se este ponto tem que ir à assembleia

municipal.

O Dr. Fernando Barreiros interveio, respondendo que sim.

Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que então não há nenhum problema de

ser discutido na próxima reunião de câmara, que é antes da assembleia municipal.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que este ponto é retirado, passando para a

próxima reunião de câmara.

Retirado da ordem do dia, sendo presente à próxima reunião de câmara.
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1. Assunto: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO,

REJAAR2735-VILAFRANCADExIRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 73/14, de

16/07, do SMPC, para aprovação do parecer favorável à arborização de 48,99
hectares de eucalipto, conforme previsto no plano de arborização com o registo

REJAAR 2735, para o Casal da Casamenteira, em Vila Franca de Xira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 73/14, de 16/07, do

SMPC, 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 Aurélio Marques, dizendo que se trata de um pedido de

parecer para uma ação de arborização de eucaliptos, uma área total de 61,90

hectares, embora a área a arborizar seja de 48,99 hectares, contemplando 3

prédios rústicos, que vão desde o Bairro da Mata, entre Vila Franca de Xira sul, a A-

dos-Loucos e São João dos Montes. A maioria das parcelas é solo rural, categoria de

Espaços Agrícolas de Produção e Espaços Agrícolas Complementares. A parte que

não faz parte da arborização fica para as faixas de gestão de combustível, rede

elétrica, rede viária, florestal e edificações. Na sua interpretação há uma parcela

de solo urbano, de perímetro urbano de A-dos-Loucos e, mas pode estar enganado,

o estudo de acessibilidades interfere com a área da câmara municipal.

Prosseguiu, mencionando que é uma situação de arborização de espécies de

crescimento rápido, como é o eucalipto, e questiona por que é que não são
plantações integradas de espécies autóctones, nogueiras, sobreiros, carvalhos e

por aí fora, contemplando a área, se interpretou tem, REN - Reserva Ecológica
Nacional, com as cabeceiras das linhas de água, áreas de risco e erosão. A REN é

numa pequena área, há também riscos de erosão e zonas de declives
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pronunciados, sendo que, quanto à carta de perigosidade de incêndios florestais,

55% da área é de perigosidade de classe alta, 28% de classe média, e 15% de

muito alta. Esta arborização contempla até ao ano 2050, e também, valha a

verdade, nas edificações o risco alto é só de 23%, e o baixo é de 75%.

Contudo, todos sabem como é realmente esta situação de crescimento rápido. Era

uma zona de cultivo, apesar de poder estar degradada, tem árvores de fruto e

outras, estando tudo exemplificado nos documentos, e isto, na modesta opinião

dos membros da CDIJ, é um abandono da agricultura. Neste caso até se está

contra o Sr. Presidente da República, mas lembra-se que este, quando era

primeiro-ministro, destruiu essas situações todas, só que agora também fala muito

naagricultura.
Na opinião dos membros da CDU as consequências desta política são devastadoras

em termos ambientais, não só pela perigosidade em que a floresta e o território

ficam perante os incêndios, mas também ao nível da perda de biodiversidade, do

esgotamento dos aquíferos e do empobrecimento dos solos. Portugal é o país com

maior área de eucalipto plantado na Europa, e ocupa a quinta posição ao nível

mundial. Quanto à área relativa, o eucalipto ocupa 8,9% do território nacional, a

maior área relativa do mundo. Sabem o que é mais rentável, que é o eucalipto,

pois quem é que quer esperar 80 anos por um sobreiro ou 50 para vender madeira

de carvalhos ou nogueiras, mas estas espécies é que garantem a biodiversidade e

a fertilidade dos solos, apesar de que sabem que há um decreto recente que

permite estes pareceres e toda esta situação da celulose.

Têm dúvidas, e também não sabem se houve algum estudo feito, mas se houve,

gostariam de o conhecer, naquela mancha que falou, sendo que o Bairro da Mata,

para quem não sabe, é próximo das instalações da Armada, e a área vai até A-dos-

Loucos e São João dos Montes, o que os preocupa. Admitem que a proprietária dos

terrenos queira a sua rentabilidade, mas há ques~ões a considerar. Quanto ao

eucalipto, todos sabem como é, portanto, os membros da CDU não estão de

acordo, não concordam, e apelam à câmara municipal que, se houver um estudo, o

possa remeter, ou então que tenha em consideração a situação, sendo evidente
que consta um parecer da Proteção Civil Municipal, mas mesmo assim não os

conforta, e se este ponto continuar, votarão contra.

05 parecer proj arbor 2/5



FI. Livro ______________

k FI.Ata 078,~ Reunião de 2014/07/23Município iii ~ Proc2 SMPC
de

Vila Franca de Xira /~!í Deliberação n~

Câmara Municipal

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, chamando à atenção que a Sr~ Vereadora Helena

Pereira de jesus se ausentou, devendo ser considerada como não presente na sala,

neste ponto em concreto.

Prosseguiu, mencionando que os membros da Coligação Novo Rumo chamam à

atenção para uma situação. Deveria existir uma preocupação no concelho, que é a

das datas dos levantamentos dos solos que existem, porque genericamente

caracteriza-se este solo como área de aptidão agrícola, mas depois é genérico, é
vago, e era preciso, eventualmente, a prazo, ser um pouco mais concreto.

Não é agricultor, nem especialista em agricultura, mas pensa que aquelas encostas

com certeza poderão ter algumas condições, como o que é proposto de floresta, e

ter outro tipo de aptidão agrícola pode eventualmente ser mais difícil e menos

rentável na área. Assim, a câmara municipal, a prazo, poderia fazer uma avaliação

em conjunto com a Direção-Regional de Agricultura, eventualmente até com o ICNF

- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para se ter uma fotografia

melhor e mais concreta dos terrenos que se têm com aptidão agrícola e, dentro da

agricultura, das várias aptidões, o que se poderia aplicar melhor naquela área.

Face ao que está em apreço, em teoria poderiam preferir que fossem,

eventualmente, espécie autóctones, e não vão discutir se é uma questão de

abandono da agricultura, porque nesta fase até conhecem mal as grandes

explorações agrícolas que ali existem, mas até poderia ser avaliado. Visto que

existem grandes explorações agrícolas em todo este terreno que eventualmente se

irão abandonar, até poderiam ver, nos últimos 20 anos, ou no tempo da reforma

agrária, se alguma vez lá foi constituída alguma cooperativa, e talvez possa ter

sido.

Poderiam ver que tipo de exploração e o que foi vendido nos mercados locais, e na

compatibilidade com a existência enquanto vila-frarquenses, mas indo à questão
em concreto, com certeza que as entidades que est~o a propor têm o objetivo final

de ter a rentabilização daquele espaço. Portanto, em teoria, o que propõem é o

que melhor serve, em teoria, os interesses privados.

Assim, se a câmara municipal sente que não há nada que se oponha a esta

intenção do privado, deve esperar-se o que dirá o ICNF sobre esta matéria e depois

ver-se-á, no fim, como é que se deve encarar todo este assunto.
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Volta a chamar a atenção que seria, eventualmente, importante, até para dotar a

câmara municipal de outros instrumentos, caracterizar melhor os espaços de

aptidão agrícola, porque com certeza que a aptidão agrícola na várzea de Vialonga

é diferente da aptidão agrícola nesta zona. Mesmo aí, na primeira versão do PDM,

nessa grande várzea de Vialonga, que é mesmo ao lado, a câmara municipal até

permitiu lá alguma construção, não de eucaliptos, mas daquelas coisas de betão

que não são possíveis de deitar abaixo, só ao fim de 50 ou 60 anos, e mesmo

assim também se deram expectativas noutras áreas. Aliás, aí sim, como hoje, há

um grande abandono da agricultura nesta zona, porque era muito rica de

agricultura, que abastecia toda esta área e região. Isso sim é verdade, mas é mais

um legado extraordinário do grande engenheiro, que nos deixou ao fim destes

anos.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que se vai passar à votação, referindo ainda que

os terrenos podem ter aptidão agrícola para muita coisa, mas simplesmente os Srs.

Vereadores conhecem a morfologia do terreno, que é absolutamente inclinada, e
ao pôr ali um trator, não sabe o que dali advém. Aquilo que lhe parece é o que

acontece, com todo o respeito por aquilo que foi dito, mas há momentos em que se
têm de encontrar situações, na base de propostas que cheguem, e analisar o que é

possível realizar

Chama à atenção que o PDM - Plano Diretor Municipal, não prevê nenhum

condicionamento à florestação do solo rural, e houve uma preocupação

relativamente a esta matéria, que teve a ver com p desenvolvimento de estudos

de acessibilidades, para que aquela florestação não viesse a inviabilizar estudos de

acessibilidades que estão previstos para a zona, bem assim como o serviço de

proteção civil também analisou as questões que têm a ver com faixas de respeito

para questões de combate a incêndios.

Esta florestação tem de ser feita de acordo com os critérios que estão

estabelecidos por lei, de modo que crê que valerá a pena aproveitar aquele terreno
que está inculto há décadas, e que assim irá ficar mais algumas décadas. Por que

não aproveitá-lo e tirar rentabilidade do mesmo para o proprietário, e, através

disso, haver atividade económica resultante dessa mesma florestação?

O ICNF agora vai-se pronunciar, e naturalmente, como entidade suprema
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relativamente a estas matérias, de jurisdição sobre estas questões, irá tomar as

decisões que achar oportunas, fazer recomendações, ou inclusivamente dizer que

não, que essa espécie de florestação ali não é recomendável. Pensa que não se

deverá inviabilizar desde já este processo, e, assim sendo, julgando ter apanhado o

sentimento das declarações que foram feitas, coloca o ponto à votação, tendo a

CDU já manifestado o seu voto contra, o PS vota a favor, e pensa que a Coligação

Novo Rumo também votará a favor.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que depois entregará uma declaração de

voto dos membros da Coligação Novo Rumo, que versa o que disse anteriormente,

sobre a perspetiva da melhoria do planeamento. É um dado objetivo, a câmara

municipal, nesta situação, é completamente ultrapassada pelas entidades da

administração central sob a capa da proteção do ambiente, mas a verdade é que, e

depois explicarão melhor na declaração de voto, toda esta área vai incluir área de

REN, área agrícola e área urbanizável, o que quer dizer que o planeamento da

câmara municipal também não teve a qualidade que deveria ter. Da mesma forma

que, em teoria, porque às vezes se fazem alterações, não se devem construir

prédios em REN, se o espaço urbanizável é tão apetecido, também não se deviam

plantar lá só as árvores.

Isto quer dizer que no futuro o PDM, e está à vontade porque as suas declarações

sobre o PDM são públicas e estão gravadas, não deve ser um somatório de

interesses, deve ser efetivamente o verdadeiro planeamento estratégico do futuro

do concelho, ou do futuro de uma região.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que ficará a aguardar a declaração de

voto, documento que se anexará a esta ata,, dando-se por inteiramente

reproduzido, que pode ser importante para citações futuras, pois julga que se

devem aproveitar os solos para serem usados de uma forma diferente,

considerando o total abandono em que alguns se encontram.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos.contra dos membros de CDU,

em conformidade com a proposta do Sr. Vereador António Oliveira, estando

ausente no momento da votação a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus.
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FI. Livro ______________

1 Reun~o de 2014/07/23
Municipio A;! Proc2 ____________________

de -

Vila Franca de Xira Deliberaçao n2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: RELAÇÃO DE ATOS DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DELEGADOS E PRATICADOS PELO SR. PRESIDENTE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 572/14, de

16/07, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr.

Presidente, no período compreendido entre 2014/07/02 e 2014/07/15, respeitantes

a licenciamentos de obras particulares “construção/utilização”.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 572/14, de 16/07, do

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

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que dispensa as

questões que tinha para colocar neste ponto, para se poder avançar.

A Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus interveio, mencionando que os membros

da Coligação Novo Rumo gostariam que o Sr. Presidente os esclarecesse,

nomeadamente quanto aos processos 80/14 e 81/14, sendo que o 80/14 é sobre

uma indústria transformadora, na Ponte da Silveira, em Alverca do Ribatejo, Agility

— Transitários Lda, e o 81/14 sobre unidades comerciais de dimensão relevante, na
Quinta do Pomar, em Povos, Vila Franca de Xira.

Desta forma, gostariam de saber em que consistem estas duas atividades.

Respondeu o Arqt2 Nuno Santos que neste momento não tem informação para

conseguir explicar exatamente as questões colocadas pela Sr~ Vereadora, pelo que

solicita que possa reunir a informação, para depois a remeter.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

08 atos DGUPRU
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RAta 106
Reunião de 2014/07/23

Município Proc2 62/00 LOTEPDM
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

1. Assunto: PROJETO DE LOTEAMENTO DENOMINADO POR QUINTA DA CEVADEIRA 2 -

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 380/14, de

16/07, do DGUPRU/Dc3tJ, para aprovação do projeto de loteamento sito na Quinta

da Cevadeira 2, na Castanheira do Ribatejo (União de Freguesias de Castanheira

do Ribatejo e Cachoeiras), não estando sujeito a prévia discussão pública, por não

ultrapassar os limites definidos no n9 2, do art~ 22, do RjUE, promovido por Real

Condado — Imobiliária, Lda, e outro.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação técnica n9 380/14, de 16/07, do

DGUPRU/DGU, planta de localização, planta de inserção urbana e plantas síntese,

documentos que se dão por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
Rumo pedem que se reavalie este loteamento, porque aplica-se exatamente

aquilo de que falaram variadíssimas vezes nesta, câmara municipal, é que as

cedências para domínio público são os piores terrenos. Neste caso aplica-se

claramente, pois o terreno que é cedido para o domínio público tem 50% de

inclinação.

Assim, das duas, uma, ou a pessoa não cede o terreno para domínio público, e

paga o respetivo valor que necessita pagar e que a lei permite, ou então este

processo deve ser reavaliado, porque, eventualmente, não fará muito sentido, já
que amanhã, quando se ceder este terreno para uma instituição, vai custar mais
pôr o terreno em condições de construir, do que construir as instalações.

Desta forma, dever-se-ia avaliar a situação nesta altura, para não haver surpresas
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no futuro.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que se está perante um loteamento, que é

bastante antigo, em que, tendo em vista aquilo que hoje em dia até é uma

situação pouco vulgar, o proprietário pretende avançar com o processo. Nesse

sentido, a câmara municipal solicitou que fosse feita uma alteração ao próprio

loteamento, porque era necessário resolver algumas questões, sobretudo viárias,

efoiissoquesefez.
Quanto às questões de cedência, naturalmente que são aquelas que o Sr.

Vereador acabou de referir e, tendo em vista o histórico do processo, pensa que

será difícil estar a alterar também esse aspeto. Depois, do seu ponto de vista será

de aproveitar esta oportunidade a que o proprietário pretende agora dar

seguimento, e justamente também melhorar as acessibilidades e um novo

enquadramento do Ioteamento.

Aquilo que pensa é que, de facto, considerando que este é um processo já com

muitos anos, dever-se-ia acolher este pedido de alteração, de acordo com as

indicações técnicas que foram feitas para melhorar a acessibilidade a este

loteamento, que pega com um outro, que é a Cevadeira 1.
Interveio o Arqt~ Nuno Santos, acrescentando que efetivamente este estudo já
teve em tempos uma aceitação de princípio, depois.o processo acabou por não ter

a totalidade da sua evolução, apesar de ter já tido, inclusivamente, os projetos de

infraestruturas, sendo que, no âmbito dos projetos de infraestruturas, acabou por
se fazer uma verificação de necessidades de intervenção no local.

Este loteamento confina com a rua das traseiras do centro de saúde, havia

necessidade de dar àquilo alguma regra, daí que se tenha solicitado ao promotor a

realização da rotunda naquele local, de forma a permitir um funcionamento mais

eficiente da rua, e se tenha obrigado a existir um sentido próprio dentro da

urbanização, um pouco para mitigar os conflitos que ali existiam.
Acima de tudo tratou-se de procurar, num processo já com vínculo, criar algumas

medidas de melhoria face ao projeto que tinha sido aprovado então. Doutro modo,

se fosse um projeto que hoje tivesse a surgir de raiz, um novo, as questões que o
Sr. Vereador Rui Rei colocou teriam sido automaticamente colocadas na sua

apreciação.
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Interveio de novo o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação

Novo Rumo não discutem as acessibilidades, consideram que são boas, e nem as

estão a discutir, mas pensam que não faz sentido ver que as áreas de cedência

não servem para coisa nenhuma, e estão-se a considerar como áreas de cedência.

O terreno fica nas traseiras dos prédios, não tem acesso por nenhuma via, não

tem nada, e isto não faz sentido, a não ser que a câmara municipal queira retirar o

ponto e vá falar com o promotor, dizendo que é uma área de cedência, mas como

eventualmente não será possível ceder, vai-se enquadrar todo o espaço. O

promotor será obrigado a fazer os espaços ajardinados, e o espaço -atrás

porventura ficaria já arborizado de determinada forma, com árvores, e amanhã, se

for construído, retiram-se as árvores, se não for, fica ali. Caso contrário, o que vai

acontecer é repetir os mesmos erros das outras urbanizações, que é ter mato a

seguir, vindo depois as reclamações.

Desta forma, reporta-se a uma perspetiva construtiva. Se o Sr. Presidente lhe

disser que tem de se votar este ponto assim, pensa, face ao que falou, que os

membros da Coligação Novo Rumo não têm outra condição a não ser dizer que

nãopodemvotar.
No entanto, a câmara municipal poderá chamar o promotor, e com certeza, com

esta boa vontade não é por mais meia dúzia de milhares de euros que não fará
isto. Eventualmente até pode, nesta fase, colocar naquele terreno a tardoz um

conjunto de árvores, que podem até ser árvores le que agora não se lembra o

nome, mas que têm uma determinada dimensão, e plantá-las com uma dimensão

inferior, e, como têm pouco contacto com as pessoas, demorarão tempo a crescer.

Assim sendo, pensa que há coisas que se deveriam resolver.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, sugerindo que o ponto seja aprovado,

condicionado a que o promotor esteja disponível para arborizar a zona mais

inclinada, que é aquela que efetivamente mais dificuldade depois vai ter de

manutenção, com um bosque com uma zona que vai fazendo o seu caminho, a
crescer. Na zona verde já lhe parece um pouco mais difícil, mas a zona verde está

contemplada no loteamento, nas infraestruturas, a do equipamento é que não.
Se os Srs. Vereadores estiverem de acordo com estp sugestão do Sr. Vereador Rui

Rei ir-se-á falar com o promotor, no sentido de arborizar aquela zona, e desta
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forma obviavam-se as questões que o Sr. Vereadqr colocou, e bem, porque são

situações com as quais se convive há muitos anos a esta parte, e naturalmente

que as zonas de cedência devem ser também passíveis de serem utilizadas

convenientemente.
Depois, este processo não tem discussão pública por causa do número de lotes.----

Trata-se de uma decisão condicionada à apresentação de uma declaração, de

acordo com o que se falou, e caso o promotor não esteja disponível a aprovação

de princípio fica sem efeito, sendo esta uma situaçãà que ficará em ata.

O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, referindo que as questões levantadas

pelo Sr. Vereador Rui Rei são pertinentes, e os membros da CDU subscrevem-nas,

pelo que nem sempre estão em desacordo.

O Sr. Presidente já deu algum conforto na questão do ponto ser aprovado

condicionado, mas é mesmo condicionado, na ótica dos membros da CDU, e virá,

ou na próxima reunião de câmara, que seria o melhor, ou noutra. Apenas pretende

reforçar, entendeu o que disse o Sr. Presidente, e o voto dos membros da CDU é

condicionado também a essa situação. Acredita no Sr. Presidente, já se conhecem

há mais de 30 anos, e está à vontade.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que a sua palavra não é lei, mas vale de

algumacoisa.
O Sr. Vereador Rui Rei interveio novamente, perguntando se isso quer dizer que

na próxima reunião de câmara o executivo fica de trazer o assunto à reunião.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que, para não haver dúvidas, o ponto é

retirado, até se ter a declaração.

7. Deliberação: Retirado da ordem do dia.
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1. Assunto: ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DENOMINADO POR MALVA ROSA -

VERDELHA (EX-MAGUE) — ALVERCA DO RIBATEJO — ALVARÁ N~ 4/03, DE 17/07

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n2 378/14, de

15/07, do DGUPRU/DGU, para aceitação de princípio e abertura de discussão
pública, por um período de 10 dias úteis, referente à alteração ao loteamento

denominado por Malva Rosa, na Verdelha (Ex-Mague), em Alverca do Ribatejo

(União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho), titulado pelo alvará de

~-pelaSociedadedeConstruções-Gameiro
eFilhos,Lda.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação técnica n9 378/14, de 15/07, do

DGUPRU/DGU, planta de localização, planta de síntese proposta - alterações e
planta de síntese proposta, documentos que se dão por inteiramente reproduzidos

nestapartedaata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Margarida Cavaleiro, referindo que os membros da CDU

irão votar contra, por uma questão de princípio. É sabido que a CDU sempre

esteve contra a construção desta urbanização, uma vez que espelha uma

estratégia de desenvolvimento para o concelho que não consideram que é a
melhor.

Tinham para colocar a questão das garantias bancárias, já receberam informação

acerca disso, vão analisar, e depois darão a sua resposta.

Depois, tinham ainda mais uma questão para colocar sobre a Malva Rosa, mas

dado o adiantado da hora, fica para outra oportunidade.

Interveio o Sr. Presidente, agradecendo a generosidade.
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O Sr. Vereador Rui Rei interveio, mencionando que os membros da Coligação Novo

Rumo votam a favor, porque a única coisa que lhes é pedido para alterar é a

necessidade de colocar mais um piso em cave, para estacionamento, portanto

aumentar, se não está enganado, 2 pisos para 3 pisos de estacionamento, e

alinhar a cota das lajes dos edifícios, porque já tinha sido construído o lote 50 à

cota23.

Como já tinha sido admitida esta situação, parece-lhes uma questão

absolutamente normal, neste caso até com maior benefício para a população, que

é termaisum piso de estacionamento .r--—

Assim, neste caso, não têm nada contra.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos, contra dos membros da CDU,

em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.
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Município Proc~ 35/13 DOVSM-EMP

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2 488
Câmara Municipal

1. Assunto: EXECUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1~ CICLO DO SOBRALINHO -

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 993/14, de

14/07, do DOVI/Empreitadas, para aprovação dos documentos referentes ao

desenvolvimento do plano de segurança e saúde, da obra de execução da escola
básica do 1~ ciclo do Sobralinho, adjudicada à Construtora UDRA, Lda.

~ -Anexa-se comunicação -interna---n2 993[i4jde --1-4/07 do --

DOVI/Empreitadas, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte
daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

para aprovação.

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

Vereador António Oliveira.

21 EBi Sobralinho pss
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1 ~ Reun~o de 2014/07/23
Município Vk Proc2 ________________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2 4 74
Câmara Municipal

1. Assunto: EMPREITADA DO PARQUE URBANO DA PÓVOA DE SANTA IRIA — P E 2~

FASES - SUBSTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS POR GARANTIA BANCÁRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 147/14, de

04/07, do DGAFj/DPFCO, para aprovação da restituição do valor total retido, no
montante de 109 455,16€, à Cordivias — Engenharia, Lda, por conta de garantias

bancárias de igual valor, referente à empreitada do Parque Urbano da Pávoa de

Santa Iria, 1Q e 2~ fases, na Póvoa de Santa Iria.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna 147/14, de 04/07, do

DGAFj/DPFCO, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Presidente.
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/4~ (~4~\ Reun~o de 2014/07/23
Município ( 1 /\4 Proc2 04/14 APRV.AD.CM

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 47 ~
Câmara Municipal

1. Assunto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS AO ABRIGO DO

ACORDO QUADRO - INÍCIO DO PROCEDIMENTO E REMESSA Á ASSEMBLEIA

MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna flQ 257/14, de

15/07, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação do início do procedimento de ajuste
direto por critério material, para o fornecimento de combustíveis rodoviários, ao

abrigo do acordo-quadro celebrado pela CCE — AML — Central de Compras

Eletrônicas da Área Metropolitana de Lisboa, das~ - peças concursais,

nomeadamente, caderno de encargos e programa de procedimento, bem como da

constituição do júri, e remessa à assembleia municipal para autorização prévia do

compromisso plurianual.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 257/14, de 15/07, 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 Oliveira submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo, muito rapidamente, que os

membros da CDU não vão contestar a necessidade deste fornecimento,

inclusivamente o próprio foi consultar o decreto respetivo, que é o Decreto-Lei n2

18/2008, bem como o artigo 259~, não viu nada, e pensa que está correto.
Contudo, trata-se de um ajuste direto por critério material, ao abrigo do acordo

quadro celebrado com a Central de Compras Eletrônicas da Área Metropolitana de
Lisboa, e se fosse possível gostaria de um esclarecimento.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que é uma matéria que foi muito

reivindicada durante muito tempo.
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O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, dizendo que foi pelos membros da CDU.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que agora se está a ir ao encontro daquilo

que foram as reivindicações antigas, de qualquer modo, em termos mais

concretos e técnicos, solicita que a Dr~ Nélida Soares esclareça.

Interveio a Dr~ Nélida Soares, mencionando que tentará responder, até porque

este processo não foi acompanhado por si, foi pelo Dr. Rui Galhardo, que já não se

encontra na câmara municipal. Assim, o acordo-quadro é algo que permite à

câmara municipal ganhar à escala e em termos de tempo, porque a outra

alternativa seria o concurso público.

Há possibilidade de recorrer a um acordo-quadro, que é um contrato previamente

estabelecido entre a AML e algumas entidades, que neste caso são a Petrogal e a

Repsol, para fornecimento de combustíveis, e aliás esta tem sido uma questão

bastante colocada, por que é que não se recorria a um acordo-quadro.

Desta vez teve-se esta possibilidade, ganha-se em tempo e, com este valor,

estando-se a falar em 1 200 000,00€ para 2 anos, a única possibilidade de recorrer

ao ajuste direto era através do acordo-quadro, sendo o ajuste direto.a escolha

direta, a adjudicação direta, sem se ir ao mercado. Este acordo, como se sabe, é

estabelecido com estas entidades e envolve mais autarquias, que não só Vila

Franca de Xira, todas as autarquias que fazem parte da AML, e nunca era possível

conseguir os preços que constam do acordo-quadro através de concurso público,

porque se ganha à escala, já que se está a falar da: negociação de vários litros de

combustível.

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

Sr. Vereador António Oliveira.
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1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE DUAS

EDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO--

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 252/14, de

11/07, do DGAFj/DFPCO/SCCp, para aprovação da emissão de parecer prévio

vinculativo favorável à contratação de serviços de impressão e acabamento de

duas edições do Boletim Informativo Municipal, não se aplicando a redução

remuneratória, nos termos da lei.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 252/14, de 11/07, 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. Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Rita Lopes, dizendo que a única questão que os

membros da CDU gostariam de colocar é o porquê da não execução dos boletins

nos serviços gráficos da câmara municipal. É uma questão que colocaram várias

vezes, a resposta é que se vai analisar a capacidade do serviço, mas até ao

momento não foram informados, e portanto voltam a referir a questão.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que os membros da Coligação Novo
Rumo gostariam de perceber qual é o objetivo deste Boletim Informativo

Municipal, porque antigamente existia um boletim, que era o “Saber e Lazer”.

Neste momento, o executivo municipal propõe que a câmara municipal delibere

aprovar a impressão e acabamento de 2 edições, e gostariam de saber qual é o

objetivo, qual é o conteúdo, e se se aplica neste caso, e do ponto de vista da sua

coligação sim, a representatividade das forças políticas nesta câmara municipal,

nomeadamente algum dos artigos ser publicado nestas revistas.
Uma segunda questão é se a relação dos atas da câmara municipal será
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publicitada nestas revistas municipais, ou seja, uma parte desta revista municipal

deveria servir para publicitar, junto dos munícipes, ós atos que a câmara municipal

pratica regularmente, uma espécie de diário, que não é diário, mas um diário

municipal.

Portanto, dever-se-ia avaliar tudo isto, porque, se eventualmente a câmara

municipal vai investir este valor, se calhar há algumas comparticipações ou

aplicações que a autarquia faz externamente que podiam ser publicitadas via este

boletimmunicipal.
Assim sendo, eram estas as questões que os membros da Coligação Novo Rumo

gostariam de ver esclarecidas.

A Sr~ Vereadora Rita Lopes interveio novamente, dizendo que os membros da CDU

sevãoabsternesteponto.
Interveio o Sr. Presidente, respondendo à questão colocada pela CDU, dizendo que

este é um trabalho, pela complexidade, e naturalmente também a qualidade que

se exige a um boletim com estas características, que não é possível fazer

internamente. Foi aquilo que o informaram, e acredita que assim seja. Faz-se

muita coisa internamente, mas há determinado tipo de trabalhos que não se

consegue, recordando-se, por exemplo, da exposição de José Falcão, em que todo
o trabalho foi feito fora, e com grande qualidade. Contudo, foi todo trabalhado

internamente, em termos de “design” e paginação, só o resto é que foi feito

externamente.

Prosseguiu, dizendo, quanto às questões colocadas pelo Sr. Vereador Rui Rei, que
não vê inconveniente nenhum, muito pelo contrário, que as forças políticas

possam ter um artigo nestes boletins, que têm características semelhantes aos

anteriores. Há esta novidade, que é colocada pelos membros da Coligação Novo

Rumo, que acolhe com simpatia, naturalmente, porque as oposições podem e

devem também ter espaço nestes boletins, para poderem dar voz àquilo que

pretendem em termos polfticos.
Assim, com a abstenção da CDU, o ponto é aprovado.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, em

conformidade com a proposta do Sr. Presidente.

33 ppv boletim inf 2/2



FI. Livro _______________

7/’&.~ tç~JU Reun~o de 2014/07/23
Município / ~ Proc~ ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação nr 4 7 7
Câmara Municipal

1. Assunto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — ATL E CAF — 2013/2014 —

RECURSO HIERÁRQUICO - INDEFERIMENTO

2. Resumo: Presente o processo instruído com parecer n2 65/14, de 16/07, do

DGAFj/DAJ, para aprovação do indeferimento do recurso hierárquico apresentado

pela recorrente, “A Quintinha da Piedade —jardim de Infância, Lda”, requerendo a

revogação do ato administrativo de denúncia do contrato de prestação de serviços

— ATL e CAF - 2013/2014, entre a recorrente e a Associação de Pais e Encarregados

de Educação da Póvoa de Santa Iria, e requerendo também o apu~amento de

responsabilidades da associação de pais e, eventualmente, da câmara municipal.---

3. Informações/pareceres: Anexa-se parecer n2 65/14, de 16/07, do DGAFJ/DAj,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Margarida Cavaleiro, dizendo que, mais uma vez, dado o

adiantado da hora, e uma vez que a questão que os membros da CDU tinham para

colocar não era relativa à aprovação do ponto, pois consideram que deverá ser

aprovado, prescindem da observação que tinham para fazer, que fica para outra

oportunidade.

A 5r~ Vereadora Helena Pereira de jesus interveio, referindo que relativamente a

este ponto os membros da Coligação Novo Rumo têm algumas dúvidas, e
consideram que ele deve ser visto para lá dos fundamentos jurídicos que nele

constam. Efetivamente estiveram a analisar os protocolos, e se ficarem logo por

aqui, consideram então que a câmara municipal nem sequer tem que ser sujeita a

um recurso hierárquico, mas há uma responsabilidade da autarquia para com toda

esta situação.
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Interveio o Sr. Presidente, perguntando ao Dr. Fernando Barreiros se há algum

inconveniente em que o ponto possa ser retirado e discutido na próxima reunião de

câmara.

Respondeu o Dr. Fernando Barreiros que há um prazo de 30 dias, e por isso tem

que ser discutido nesta reunião.

A Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus interveio novamente, dizendo que,

segundo diz a Dr~ Paula Costilhas, e bem, na cláusula ].~ do protocolo, a Associação

de Pais pode contratar entidades externas para a prossecução do ATL, mas deve

dar desse facto conhecimento à câmara municipal. Acontece que, também não

está claro nos documentos, que quando não renova se deve dar conhecimento à

câmara municipal ou não.

Mais à frente consta que a câmara municipal tem um poder, até na carta de

rescisão do contrato, e a própria associação de pais diz: “Acresce ainda às razões

já expostas as determinações expressas pela câmara municipal que inviabilizam a

realização de qualquer contrato de Componente de Apoio à Família - CAF, perante

a não apresentação dos documentos legalmente exigíveis para a prática de

atividades educativas na valência de pré-escolar”. Depois diz também que “esta

falha, no nosso entender, põe seriamente em causa a relação de confiança com a

câmara municipal, órgão supervisor, e com os utentes deste serviço”.

Prosseguiu, dizendo que pensa que se deve analisar o assunto, não tanto em
termos da legalidade ou oportunidade do recurso hierárquico, mas efetivamente

sobre o que é que aconteceu. Pelo que leu, foram exigidos documentos que nunca

tinham sido exigidos, que não impediam aquela entidade de prestar o serviço para

o qual estava contratada. Não sabe se a câmara municipal, neste caso, não tem

uma palavra a dar, e é isso que os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de

ver esclarecido e efetivamente ponderado, porque não sabe se foi ponderado.

Considera, ao fim ao cabo, que este ponto foi unicamente ponderado no facto do

contrato de prestação de serviços ter sido realizado entre a associação de pais e a

empresa, que se chama “A Quintinha da Piedade”, e a câmara municipal não tem

nada a ver com o assunto. Não sabe se será tão líquido assim, e por isso os

membros da Coligação Novo Rumo consideram que o ponto, independentemente

da decisão que venha a recair sobre o recurso hierárquico, em termos de
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legalidade deveria ser melhor analisado. Também diz a reclamante ou recorrente,

que a entidade que lá está agora a substituí-la não foi sujeita a concurso público,

sendo que, o que volta a referir, os documentos sempre foram os mesmos, e

conferem idoneidade à entidade em causa para prestar os serviços para os quais

estava contratada. Portanto, o motivo pelo qual não foi renovado o contrato não se

verifica.

Prosseguiu, solicitando ao Sr. Presidente que se analise esta situação, e os possa

esclarecer de certo modo.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que segundo o que o Dr. Fernando Sarreiros diz

esta matéria tem prazo. Como tem prazo, hoje tem que ser resolvida, o que não

quer dizer que não se possa aprofundar, apesar deque o que está em causa é o

indeferimento do recurso, e a entidade pode recorrer ainda.

Crê que vai haver recurso da parte desta entidade, e se houver recurso,

naturalmente tem que se aprofundar, o que se pode fazer desde já, sabendo qual é
a responsabilidade efetiva da câmara municipal. Pensa que a autarquia celebrou

um protocolo com uma determinada entidade para gerir o ATL, não celebrou um

protocolo no sentido de dizer que é aquela empresa ou outra que vai prestar esse

serviço.

A câmara municipal celebrou um protocolo, e se tiver enganado pede ao Dr. Pedro

Montes para o corrigir, com a associação de pais, que por sua vez celebrou um

contrato com uma determinada entidade, que é “A Quintinha da Piedade”. Por

razões de privados, está-se a falar de questões de privados, pensa que há, pelo

que leu, um desentendimento, e a associação de pais, que é a contratante,

resolveu cessar o contrato. Segundo sabe já terá celebrado contrato com outra

empresa, o que não está escrito, mas parece-lhe que é assim.

A responsabilidade da câmara municipal, no seu ponto de vista, é na base do

protocolo que existe com a associação de pais, não lhe parecendo que, de facto,

numa situação de privados, a câmara municipal se deva meter muito no assunto. É
a sua perspetiva, e por isso mesmo, depois de analisar e ouvir as opiniões do Dr.

Fernando Sarreiros e da Dr~ Paula Costilhas propõe justamente o indeferimento

deste recurso, o que não quer dizer que a entidade agora não possa recorrer, e

apresentar novos dados, ao que a câmara municipal terá que responder.
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Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, mencionando que quando falou

sobre este ponto não estava a referir que a câmara municipal tinha uma

responsabilidade, e por isso é que disse que, independentemente da legalidade ou

não do recurso hierárquico, a câmara municipal, face ao protocolo que celebrou

com a associação de pais, tem uma palavra e um poder, que, se não for de

supervisão, como a própria entidade diz, é de outra forma qualquer. Se fosse só

um problema de privados, por que é que a entidade tinha que comunicar à câmara

municipal quem contratava? Podia contratar quem quisesse.

Desta forma, o que é preciso é averiguar o que. deu origem a esta situação,

inclusivamente se foram determinações expressas ou não da câmara municipal,

porque é isso que a entidade diz, que foram determinações expressas da câmara

municipal que inviabilizaram a realização da renovação do contrato em causa.

Então, é preciso averiguar isso.

O Sr. Presidente interveio, dizendo que se pode averiguar, mas sugere que se

aprove o ponto.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que há pouco, noutra

situação, noutro ponto, falou-se das empresas que ficam em situação difícil, e esta,

segundo o que é relatado, teve que proceder a despedimentos face a esta

situação, e ficou, eventualmente, numa situação complicada. Além do mais,

também chegou um e-mail da empresa, em que não recebeu do serviço de CAF o

mês total de julho, só recebeu 4 dias de julho, o que também não se percebe, até

porque é uma das responsabilidades da entidade gerir bem o dinheiro entregue

pela câmara municipal, e dar satisfações dessa gestão à mesma. Portanto, na

globalidade deste assunto, há muitas coisas para esclarecer.

O Sr. Presidente interveio, mencionando que tem que se votar este ponto, o que

não impede que não se analise o protocolo, e se verifique quais são as efetivas

responsabilidades da câmara municipal em situações futuras, porque nunca tinha
acontecido uma questão destas. Na sua opinião é eminentemente uma questão

entre privados, mas deve balizar-se aquilo em que eventualmente a câmara

municipal possa ter alguma responsabilidade, e é isso que se vai avaliar. Assim,

sugere que se possa votar o ponto, sem prejuízo de se aprofundar a matéria.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, dizendo que os membros da
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Coligação Novo Rumo votam contra.

O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, mencionando que os membros da CDU

votamafavor.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que os membros do PS votam a favor, e o ponto

é aprovado com o voto contra da Coligação Novo Rumo, com a recomendação de
se aprofundar esta matéria, para que em futuras situações esteja tudo muito mais

claro.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, :referindo que os membros da

Coligação Novo Rumo gostariam que não fosse para futuras situações, mas

concretamente para este ponto, numa futura reunião, porque para futuras

situações logo se verá o que vai surgir. Agora, nesta.situação, consideram que está

tudo muito mal esclarecido, e por isso gostariam que o Sr. Presidente, numa

próxima reunião, e se fosse a de agosto ótimo, porque não é daqui a 15 dias, é

quase daqui a um mês, esclarecesse todas estas questões, que estão gravadas,

portanto, são fáceis de verificar e de responder, o que é que se passou

concretamente com esta situação. Dizer-se que é um negócio dos privados,
quando há um protocolo feito com uma entidade açiministrativa, que é a câmara

municipal, e que deverá fiscalizar estes protocolos, é fácil, e entende, apesar do

ponto ter sido aprovado, com os votos contra dos membros da Coligação Novo

Rumo, porque são só dois, o que acontece é que continuam a querer explicações

sobre esta situação.

O Sr. Presidente interveio, solicitando ao Dr. Fernando Barreiros para aprofundar

esta questão com os serviços de educação, para, na próxima reunião de câmara,

se ter condições de trazer um trabalho que cpnclua quais são ou não as

responsabilidades da câmara municipal nestas matérias.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da

Coligação Novo Rumo, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.
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Assunto: ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO - PONTO bE SITUAÇÃO

Presente o requerimento n2 23/2014, dos membrõs 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 db Vila Franca de Xira.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que deixará a discussão deste assunto para a

próxima reunião de câmara, pois provavelmente levará algum tempo, e também

não sabe se os Srs. Vereadores tiveram tempo de ler atempadamente o

documento, que só chegou à posse dos mesmos na segunda ou terça-feira, já que

os serviços não conseguiram fazer a entrega em tempo oportuno.

O Sr. Vereador Rui Rei interveio, dizendo que o Sr. Presidente poderá passar a

discussão deste ponto para outra reunião de câmara, pois os membros da

Coligação Novo Rumo não se sentem minimizados por causa dessa questão.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, mencionartido que o Sr. Vereador Rui Rei

e a sua coligação resolveram o problema em que p próprio iria também insistir,

uma vez que a documentação veio atrasada, e os membros da CDU gostariam de

se debruçar sobre a mesma.

Contudo, regista com agrado a posição tomada pela~Coligação Novo Rumo ou PSD,

poisgostamaisdedizerp5D.
O Sr. Vereador Rui Rei interveio, referindo que o Sr. Vereador também pode dizer
PPD e, que, como já reparou, a sua coligação resolve os problemas que os

membrosdaCDucriam.
Retirado da ordem do dia, sendo presente à próxima reunião de câmara.
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Assunto: PROGRAMA DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - QUOTA

INSTITUCIONAL 2014

Presente proposta do Sr. Vice-Presidente, datada de 2014/07/09, documento que

se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação do

apoio às associações do concelho, através do pagamento da quota institucional, no

âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo.

Interveio a Sr~ Vereadora Margarida Cavaleiro, referindo que os membros da CDU

pretendem recordar a redução de cerca de 40% feita no valor das quotas, crê que

em 2011, sendo que os membros da CDU são pela reposição do valor inicial, ou

seja, dos 5,00€ por mês considerados inicialmente, e inclusivamente irão

apresentar em breve uma proposta para a reposição do valor.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que quando houver condições

naturalmente que se vai repor. Agora ainda não há, e vai-se manter o valor que
estava, sendo que o apoio ao movimento associativo por parte da câmara

municipal é conhecido, e é substancial, portanto, quando houver condições

considerar-se-á essa proposta da CDU.
Assim sendo, subentende que os membros da CDU votam contra.

Respondeu a Sr~ Vereadora Margarida Cavaleiro que se abstêm.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo então que com a abstenção da CDU o ponto

éaprovado.
Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, em conformidade

com a proposta do Sr. Vice-Presidente.
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Assunto: ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO NA RUA ALVES REDOL

Presente proposta do Sr. Presidente, datada de 2014/07/16, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação de

uma das alternativas enunciadas para estacionamento e circulação na Rua Alves

Redol, na cidade de Vila Franca de Xira, resultantes da conclusão da fase 1 do

Estudo de Tráfego e de Estacionamento da Cidade de Vila Franca de Xira.

Interveio o Sr. Presidente, dando duas ou três notas, começando por dizer que no

decorrer de todo este processo houve politicamente momentos muito vivos em

termos de análise, houve reuniões com comerciantes, e comprometeu-se, ainda

não nestas funções que agora tem, a fazer um estudo para avaliar o que deveria

acontecer.

Desse estudo resultou uma proposta, que põe à consideração, em termos de

alternativas possíveis para aquele troço da rua Alves Redol, sendo que aquilo que
hoje se propõe é que, no quadro das três alternativas que este documento refere,

se escolha aquela que à vereação parecer a mais adequada.

O que diz, com toda a tranquilidade, é que aquilo que se pretendeu fazer foi uma

opção de modernização da cidade, que tem de se modernizar, e por vezes, para

isso tem que se encontrar outro tipo de soluções. Não entrará muito mais por aí, já
foi tudo dito noutras ocasiões, e vai só ler as alternativas, o que fez seguidamente,

sendo que a alternativa A, ao fim ao cabo, é a situaç~o existente.

Prosseguiu, dizendo que são três alternativas, e a C é aquela que o estudo

preconiza, mas os Srs. Vereadores dirão aquilo que lhes apraz dizer sobre a

matéria, para se fechar este processo, e daí retiraras consequências necessárias

em termos do trânsito, estando todas estas questões envolvidas no processo.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Aurélio Marques, mencionando que a matéria já é
conhecida, foi falada várias vezes, as posições são conhecidas, e se houvesse mais
tempo a sua intervenção seria maior, mas vai procurar ser telegráfico.

A CDU sempre manteve a posição conhecida, como também outros partidos, e
tomou em consideração, não só a opinião dos seus membros, mas o desejo dos

comerciantes e empresários da rua, como o Sr. Presidente sabe, durante todo este
processo, que foi longo, mas que está em vias de resolução.
Mantêm a posição, e não é que não se possa mudar, mas porque entendem que é
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a mais justificada para a situação, e seguindo a opinião dos comerciantes, O

estudo aponta, como o Sr. Presidente disse, pela alternativa C, mas as condições

do estudo também foram alteradas. Neste momento é a sua modesta opinião, e de

algumas pessoas que contactou, sendo que o trânsito atual já flui com uma maior

rapidez, e não há a questão do hospital.

Depois, há uma outra questão que poderia trazer mais fluidez ao trânsito. Como o

Sr. Presidente sabe, mas uma “mão amiga” fez-lhe chegar o Estudo de Tráfego e

de Estacionamento da Cidade de Vila Franca de Xira, de que não vai falar

exaustivamente, como é evidente, há uma questão de fundo que pode obviar
alguns inconvenientes que possa haver da fluidez do trânsito, a celebérrima

variante de Vila Franca de Xira, que já está há muito tempo programada, é uma

reivindicação pensa que de todas as forças políticas presentes, é prometida

constantemente, e está no estudo.
Este estudo tem três cenários, o primeiro é implementar no prazo de 3 anos as

coisas mais rápidas, que diria que são as mais fáceis, e não vai citar o que lá está,

pois não há tempo, estará até a falar antes do tempo, porque o estudo não está

aprovado, mas tem-no consigo, e a câmara municipal também o tem, já que o

mandoufazer
Quanto ao segundo cenário, vai de 5 a 8 anos, o chamado médio prazo, e também

contempla essas situações. Depois, no terceiro cenário, que é o longo prazo, entre
outras coisas vem a variante. Se o médio prazo é de 5 a 8 anos, o longo prazo não

diz que é para as “calendas gregas”, porque é para fazer, mas possivelmente já
não estarão na câmara municipal.

Lembra-se que quando a CDU levantou estas questões, e propôs a questão de só
haver uma faixa em cada via na variante, o Sr. Presidente, que na altura era vice-

presidente, respondeu que o estudo aponta que só daqui a 20 anos é que haverá

necessidade para duas vias, se calhar nem daqui a 20 anos, ou quando for daqui a
20 anos já se terá de mudar a estrutura da variante para duas vias.

A questão colocada pelos comerciantes, que sempre colocaram, e é uma sugestão

e um pedido que o próprio coloca, e já dirá qual é a posição da CDU, é a das

passadeiras, que às vezes até evitam a fluidez do trânsito, mas agora o trânsito até
tem fluído, talvez pelos semáforos. Assim sendo, retirou-se a passadeira da av. 25
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de Abril, que vai dar à estação, que era a que tinha mais movimento, e continua a

ter bastante movimento, não sabe porquê, talvez a pedido de alguém, mas não

quer fazer insinuações, se calhar quem mora lá, que era da junta, e fez-se outra lá

mais acima, e a passadeira do Vilarranca Centro, que agora está como está, e é

como falou há pouco sobre outro assunto, o soneto do “Menino da sua mãe”, o

centro comercial “jaz morto e arrefece”.

Portanto, os comerciantes voltam a perguntar, e é evidente que aquilo já está feito,

se mais uma passadeira pode interromper o trânsito, e por que não repensar o

facto de a passadeira voltar a ser, nem que seja pintada de amarelo, e não ter

aquelas lombas. Desta forma, deixa esta questão à consideração do executivo

municipal.
Depois, a assembleia de freguesia, em abril, aprovou uma moção que vai ao

encontro, na sua interpretação, da alternativa para o estacionamento que os

membros da CDU vão dizer qual é, que tinha de inverter o art2 15~ do regulamento

de trânsito, sendo que, e não é para salvaguardaralgo que seja da bancada do

PSD, o que tem a dizer é que foi aprovada com os votos favoráveis da CDU e do

PSD e, como é normal, com os votos contra do Partido Socialista.

Terminou, referindo que, como sempre, são fiéis aqs compromissos que têm, e a

alternativa de votação para a CDU é a A, que é com estacionamento na via direita,

sendo evidente que com os recortes que estão no. lado esquerdo, mas isso não

está em equação. A CDU vota a alternativa A, em compromisso com aquilo que

sempre defendeu, e indo ao encontro dos desejos dos comerciantes e de muitos

vfla-franquenses.

Interveio a Sra Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que antes de se

debruçar sobre o ponto gostaria que o Sr. Presidente, se pudesse, explicasse como

é que vai ocorrer a votação. Há três alternativas, e questiona se se vão votar as

três, independentemente, se se vai votar a A, a B e a C. Não se vai fazer a votação

alternativa que houve há uns anos, sobre o IMI?
Respondeu o Sr. Presidente que não, e que se votam as três alternativas.

Prosseguiu a Sfl Vereadora Helena Pereira de Jesus, dizendo que era só para os

membros da Coligação Novo Rumo ficarem mais acautelados. Foi só aquele dia, e,
como o Sr. Presidente sabe, nem concordaram com essa votação, por isso
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congratulam-se que seja essa a decisão.

Prosseguiu, para dizer que a Coligação Novo Rumo tem mantido sempre a mesma

posição ao longo destes anos, considera que, efetivamente, é preciso modernizar a

cidade de Vila Franca de Xira, como as outras do país, mas não se pode modernizar

a todo o custo, prejudicando quem mais dela precisa, que são as pessoas que nela

vivem e que a ela acedem, ou que nomeadamente nela trabalham, que são os

comerciantes da rua. De facto, tem que se ter ouvidos para ouvir as pessoas que
precisam de utilizar aquela rua.

já disse, quando o estudo de tráfego foi apresentado, que é óbvio que duas faixas
fazem com que o trânsito flua muito mais rápido, quatro então era uma maravilha,

pois entrava-se por ali e saía-se na praça de touros em 5 minutos, sendo esta uma

verdade que qualquer criança consegue ver. No entanto, tem que se ser inteligente

e ir um pouco mais além, e não ver só em termos de fluidez de trânsito, porque

isso é óbvio, e não se pode dizer o contrário.

Há que verificar que, se se vão retirar 45 ou 49 lugares de estacionamento,

dizendo o estudo que estes lugares são retirados, mas que há o centro comercial,

que os vai acolher, não é verdade, e o Sr. Presidente sabe que não é. Primeiro,

porque agora tem um horário de estacionamento muito mais reduzido,

inclusivamente aos sábados e domingos, e curiosamente, o parque está encerrado.
Além disso, não se pode retirar o estacionamento público, criando, ao fim ao cabo,

o ánus de uma empresa privada continuar a ter ali o estacionamento, porque

amanhã a “Circuitos” pode decidir fechar o estacionamento do centro comercial,

porque o centro já está encerrado, e a câmara municipal olhará para este estudo e

dirá: “Pois, tirámos o estacionamento da rua, agora a “Circuitos” fechou, e os

carros estacionam aonde?”

As pessoas começam a não vir a Vila Franca de Xira, porque, quer se queira quer

não, a questão das bicicletas, que também é referida no estudo, acaba por ser uma

utopia. As pessoas andam de carro, precisam de vir de carro para Vila Franca, e

não se podem retirar as condições para os carros virem para a cidade. Não se pode

também retirar um estacionamento público, ao fim ao cabo, beneficiando uma

entidade privada. Diz-se que não há estacionamento público, e que se vá

estacionar no centro comercial, mas o centro comercial não é da câmara
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municipal. A câmara municipal deixa de ter uma receita para a dar a uma entidade

privada? Porquê?

Assim sendo, por isto, e por tudo o que o Sr. Presidente já sabe relativamente à

opinião dos membros da Coligação Novo Rumo sobre o assunto, a votação dos

mesmos vai ser também na alternativa A. De qualquer maneira, querem votar as

três alternativas, como o Sr. Presidente disse.

Interveio o Sr. Presidente, referindo, para não existirem absolutamente dúvidas

nenhumas, que se passará à votação das três alternativas, dizendo ainda que se
conclui um processo que era um compromisso, de só se tomar uma decisão

definitiva quando um estudo apontasse num determinado sentido.

Sobre esta matéria o estudo aponta, efetivamente, num determinado sentido, que

não é a posição maioritária da vereação, mas naturalmente que a partir deste

momento, após a votação, ir-se-á trabalhar naquilo que será o entendimento

maioritário das alternativas em apreço. Considera que provavelmente está-se a

perder uma oportunidade, mas também considera uma coisa que foi dita, tanto por
uma bancada, como por outra, e que é verdade, hoje não se tem o hospital no

centro da cidade, e provavelmente o próprio é levado a crer que eventualmente o

trânsito que havia no passado agora será menor.

De qualquer modo, e para terminar, coloca à consideração a alternativa A,

perguntando quem vota contra, quem se abstém. e quem vota a favor, tendo

concluído que a alternativa A foi aprovada, com os votos a favor da CDU e da

Coligação Novo Rumo, e os votos contra do Partido Socialista.

Quanto à alternativa B, perguntou quem vota contra, concluindo que a alternativa
8 foi rejeitada por unanimidade.

Relativamente à alternativa C, perguntou quem vota contra, quem se abstém, e

quem vota a favor, concluindo que foi rejeitada, com os votos contra da CDU e da

Coligação Novo Rumo, e os votos a favor do Partido Socialista.

Assim sendo, referiu que é aprovada a alternativa A.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, para fazer uma declaração de voto, chamando a
atenção para uma situação, ou seja, espera que estas contradições não passem

para a empresa, que é a mesma que fez o estudo de requalificação.
Do seu ponto de vista é uma incoerência total da parte do Partido Socialista, pois
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gastou-se dinheiro, quer na primeira fase da cidade de Vila Franca de Xira, quer na

segunda fase, e agora na terceira, para tornar a cidade mais pedonal, no sentido

do peão poder andar mais à vontade, e o que se estava a tentar aprovar eram

duas faixas sem limitação. O que se estava a dizer era que o tráfego podia entrar

na cidade, com dois carros ao mesmo tempo, até ao limite previsto na lei, a

circular na cidade, que é exatamente o contrário do projeto que foi feito para a

cidade de Vila Franca de Xira.

Assim, e mais uma vez, nem percebe por que é que lá foi pintada a faixa BUS,

quando o próprio Partido Socialista votou contra, e votaram todos por unanimidade

contra. É de facto uma perda de tempo.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que há de facto contradições, a primeira das

quais é o regulamento de trânsito que ainda está em vigor, da junta de freguesia,

que agora tem de ser alterado, que prevê exatamente a retirada de

estacionamento.
A partir deste momento a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira tem de alterar

o seu regulamento de trânsito, porque até agora previa, nos troços da Alves Redol,

a eliminação do estacionamento. As coisas são como são, mas, se calhar, com 10

meses já de trabalho, provavelmente o executivo da junta já teria condições de ter

feito a alteração ao regulamento.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, para dizer que a vida é feita de mudança,

como diz o poeta, e desta vez a oposição esteve unida. Haja Deus!

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que para si éimportante que este processo

se feche, não é técnico, e não se pode pôr no papel de técnico, e os técnicos

propõem uma situação que a câmara municipal, maioritariamente, chumbou.

Portanto, agora o que se tem de fazer é trabalhar na alternativa que foi aprovada

maioritariamente, e avançar com um processo de pintura novamente dos

estacionamentos.
Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros do Partido Socialista,

aprovar a alternativa A.

Deliberado, por unanimidade, rejeitar a alternativa B.
Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da Coligação

Democrática Unitária e da Coligação Novo Rumo, rejeitar a alternativa C.
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