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R~união ordinária e pública da Câmara Munícipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9,30 horas, do dia 2014/07/09
Assúnto

P Objetivo
Designação Interessado Local

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1 Atas n2s 13/2014, da reunião de câmara de 2014/06/11, e 14/2014, da reunião de Aprovação
câmara de 2014/06/25

2 Substituição do representante da câmara municipal no conselho fiscal da Associação Aprovação
da Escola de Toureio José Falcão

—3 Gempartieipaçãe munieipal na obra de reguaIífi€a~ão da nova sede da junta de Junta dc Frcguczio da A1.nov8ç~o
fra~ji-tecia —Uníão daE Freguesias do

róvoa dc Santa Iria o
Forte da ~

4 Aquisição de material de transporte - Viatura de limpeza e desobstrução de coletores SMAS Vila Franca de Xíra Aprovação
com cisterna para águas residuais - Concurso público - Abertura de procedímento

APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

5 Mercado abastecedor do concelho - Caducidade do direito de ocupação do lugar n2 António Francisco Castanheira do Aprovação
75 Ferreira Miguéns Ribatejo

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

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

7 Infraestruturas elétricas do empreendimento Alverca Park - Libertação de caução BPN - Imofundos, Soc. Alverca do Aprovação
Gestora de Fundos Ribatejo
Imobiliários, SA

8 Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 9 do loteamento Manuel dos Santos Vialonga Aprovação
Casalinho Rodrigues
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Assuntop Objetivo
Designação Interessado Local

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 10 do loteamento
Casalinho

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 56 do loteamento
Pinhal das Areias

Relatório das participações da consulta pública ao estudo de loteamento da AUGI
Quinta da Ponte

Relatório das participações da consulta pública ao estudo de loteamento da AUGI
Quinta da Bela Vista

Estudo de loteamento da AUGI Quinta da Ponte

Estudo de loteamento da AUGI Quinta da Bela Vista

OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 4A - Plano de segurança e
saúde

Regularização fluvial do Rio Grande da Pipa e construção de um novo pontão - Plano
de segurança e saúde - Procedimento de segurança para a execução do pontão

Execução da passagem superior pedonal do Forte da Casa - Auto de vistoria para

Ld a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Manuel dos Santos
Rodrigues

Maria de Lourdes Serra
Ferreira Lopes

SCAMPIA - Engenharia,

Oliveiras - Engenharia e
Construção, SA

Cordivias - Engenharia,

Vialonga

Alverca do
Ribatejo

5. João dos
Montes

5. João dos
Montes

5. João dos
Montes

S. João dos
Montes

Vialonga

Castanheira do
Ribatejo

Forte da Casa

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação
receção provisória parcial final Ld a
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Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local

ii Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do Apeadeiro - Cálculo definitivo da Construções Pragosa, SA Castanheira do Aprovação
revisão de preços Ribatejo

19 Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do Porto da Areia - Cálculo Construções Pragosa, SA Castanheira do Aprovação
definitivo da revisão de preços Ribatejo

20 Construção do centro de saúde de Alhandra - Conta final Joaquim Fernandes Alhandra Aprovação
Marques & Filho, SA

—ti ~-f’rejeta de e~~eeuçàe da regualificafle da rua Luís de Gamões Parecer prévio Vila Franca dc Aprovação
—vinculativo Xira

22 Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 4A - Devolução de valor Construções Pragosa, SA Vialonga Aprovação
pago pelas peças do procedimento

23 Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 4A - Devolução de valor Cordivias - Engenharia, Vialonga Aprovação
pago pelas peças do procedimento Lda

GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURÍDICA

. Assuntos apresentados para conhecimento

Da competência do Presidente da C.M.

24 Relação dos despachos do Sr. Presidente na área de pessoal Conhecimento

25 Legislação síntese Conhecimento
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Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local
jg Pagamentos autorizados Conhecimento

27 Balancetes Conhecimento

28 Autorização genérica para dispensa de parecer prévio vinculativo - Listagem de Conhecimento
contratos - Abril 2014

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

29 Colete Encarnado 2014 - Fixação do preço de venda ao público de t-shirts Ratificação

30 Apoio à participação no campeonato da Europa de jovens cavaleiros Inês Valença Câncio Aprovação

31 Funcionamento dos espaços adstritos ao Museu Municipal Aprovação

—32 Museu Municipal da Tauromaquia Pró programa Aprovação

AMBIENTE, SIJSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

33 Recolha de resíduos sólidos urbanos e recicláveis Análise

34 Apoio rriuiiitipal d Oficia Cpral de Verão rrete€ele Associaçâo Coral Ares Aprovação
N OVOS
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Assunto
p Objetivo

Designação Interessado Local

35 Apoio à participação de atletas da Sociedade Euterpe Alhandrense no Campeonato Aprovação
do Mundo de Ginástica Acrobática

MOVIMENTO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE

—st c~d;~~;~ de terreno em direito de superfície Grupo Desportivo dc Aprovoç5o
Violonga

37 Protocolo de cedência de instalações em regime de comodato Mithós - Histórias Aprovação
Exemplares - Ass; de
Apoio à Multideficiência

.38 Prnprama d~ Apnin an Mn~,im~ntn Acspciptiyo - Quota institucional 2011 Aprovação

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

39 Abertura de processo disciplinar Aprovação

40 Ata em minuta da reunião - Aprovação
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FI.Ata 009
Reunião de 2014/07/09

Município Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

O Sr. Vereador Aurélio Marques interveio, referindo que os membros da CDU

apresentam, de acordo com o documento que se anexa e dá por inteiramente

reproduzido nesta parte da ata, para ser incluída na ordem de trabalhos da
próxima reunião de câmara, uma moção intitulada “Fundo de Apoio Municipal -

Novo ataque ao poder local.

Assim sendo, farão chegar o conteúdo da mesma ao Sr. Presidente.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que na próxima reunião ir-se-á discutir

esta matéria, e também já teve oportunidade de referir o pensamento dos

membros do PS sobre a mesma.



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 deterioraçâo, e que assenta num

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

municipios.

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

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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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

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INSTALAÇÃO DOS JUÍZOS DE INSOLVÊNCIA NO TRIBUNAL DE VILA FRANCA DE XIRA

— REQUERIMENTO N~ 22/2014
A Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus tomou a palavra, referindo-se à instalação

do tribunal em Vila Franca de Xira, dizendo que na sequência do que os membros

da Coligação Novo Rumo pediram ao Sr. Presidente receberam hoje a comunicação

que foi efetuada à Sr~ Ministra da Justiça e à Sr~ Bastonária da Ordem dos

Advogados.
Na reunião em que falaram desse assunto, obviamente sem prejuízo do Sr.

Presidente pedir à Sr~ Ministra da Justiça que tome as diligências necessárias para
resolver a situação, o que disseram e que gostariam que assim fosse, é que a

câmara municipal tem de dar o passo à frente. Estar a dizer que se quer manter o

tribunal em Vila Franca de Xira, e que portanto o Ministério da Justiça tem de

garantir as melhores condições para que o tribunal ou juízo de comércio, neste

caso, se instale e funcione no tribunal de Vila Franca de Xira, ao fim ao cabo é

passar o problema para o outro lado.

Não quer dizer que o problema não seja efetivamente do Ministério da Justiça, mas

o que acontece é que quem fica a perder não é o ministério, porque os juízos de

insolvência, ao ficarem em Vila Franca de Xira ou em Loures, hão de funcionar,

nem que fosse na China. Vila Franca de Xira é que fica a perder, e por isso o que

disseram na reunião em que falaram sobre este assunto é que a câmara municipal
tem que dar um passo, como deu para o Tribunal de Família, não sendo pois

nenhuma novidade, nem nada de extraordinário aquilo que está a dizer. A câmara

municipal tem que dizer à Sr~ Ministra que tem um espaço, que indica um espaço

ou o que for, de modo a que haja uma solução em conjunto por parte da autarquia.

Prosseguiu, dizendo que os membros da Coligação Novo Rumo fizeram um

requerimento, que apresentará de seguida, e que dará por escrito ao Sr.

Presidente, de acordo com o documento que se anexa e dá por inteiramente
reproduzido nesta parte da ata.

Terminou, referindo que a situação é extremamente urgente, o tempo corre contra
Vila Franca de Xira, e em setembro tem de estar resolvida. Há 15 dias de julho e o

mês de agosto, que, como se sabe, não é um mês verdadeiramente de 31 dias,

aod 19 1/2
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RAta 030
Reunião de 2014/07/09

Município ~ ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2

Câmara Municipal

acaba por ser meio mês, já que metade das pessoas está de férias, e os assuntos

também são resolvidos de forma mais lenta. Por isso, não há muito tempo, e diria

até que a situação deveria ser resolvida no mês de julho, mas o Sr. Presidente

melhor entenderá. Não se pode mais uma vez “passar a bola”, com o devido

respeito, para o Ministério da justiça, que obviamente é responsável, mas não tem

o interesse que tem a câmara municipal. Não tendo o interesse, não consegue ver

a situação da mesma maneira.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que depois o Sr. Vice-Presidente poderá falar. --

Aquilo que pode dizer é que isto é fantástico, a Sr~ Ministra e o Governo tomam

uma determinada decisão, e agora as câmaras municipais que se aguentem. Pensa

que é injusto, e as câmaras municipais já estão exauridas de tanta coisa que lhes é

exigida, que não é das suas competências.

Quando foi do Tribunal de Menores, de facto houve que “correr atrás do prejuízo”,

porque o tribunal estava a “fugir” para Arruda dos Vinhos, e essas coisas não

podem ser feitas assim, do ponto de vista que tem. Se a Sr~ Ministra quer solicitar
o apoio da câmara municipal, a autarquia está disponível para falar, ou quem a

mesma indicar, para que se fale, mas não se pode adiantar que há um “lugarzinho”

à espera, pois as coisas não se fazem assim.

Tem que se celebrar um protocolo, e avaliar de que forma estas situações podem

acontecer, podendo até dizer, o que nunca disse, pois também não vale a pena

estar em “bicos de pés”, a dizer que se fez isto ou aquilo, que a Autoridade do

Trabalho estava justamente de “malas aviadas” para sair de Vila Franca de Xira.
Num dia em que se ausentou, aproveitou para falar com a Sr~ Ministra da

Agricultura, e com a sua diretora-geral, para que no espaço que existe em Vila

Franca de Xira, que ainda é usado pela Direção-Regional de Agricultura, fosse

possível ocupar um espaço que está devoluto.
Foi desta forma que se conseguiu resolver o problema, e certamente, quanto ao

tribunal, também se encontrarão soluções. Contudo, e mais uma vez, a Câmara

Municipal de Vila Franca de Xira, e não fala pelas outras, cada um fala por si, está
perante uma situação de “ou é assim, ou vamos de malas aviadas daqui pra fora”. -

Pensa que as situações não devem ser tratadas desta forma, mas depois o Sr. Vice

Presidente poderá particularizar esta questão.

aoci 19 212
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Gabinete dos Vereadores da Coligação Novcj Rumo

REQUERIMENTO N°2212014

Considerando que a gestão municipal do executivo do Partido Socialista, desde há muito

tempo, sempre afirmou ser uma preocupação resolver e implementar soluções em matéria

de instalações e serviços de Justiça na cidade e no concelho.

Considerando a memória de processos passados, tal como o Tribunal de Família e Meno

res em Vila Franca de Xira.

Considerando as mais recentes informações, em que é veiculado que os Juízos de Insol

vência estariam previstas serem colocadas no Tribunal de Vila Franca de Xira.

Considerando que, segundo as últimas notícias, tal não será possível por falta de espaço.

Considerando que os dois Juízos de Insolvência previstos para Vila Franca de Xira, no

âmbito do novo mapa judiciário, vão ficar instalados provisoriamente no Tribunal de Lou

res, algo que o Município de Loures procurou efectivar o mais rapidamente possível.

Considerando a necessidade em resolver esta matéria, a bem da Cidade de Vila Franca de

Xira, bem como de todo o Concelho.

Considerando a linha temporal, em que se torna cada vez mais urgente resolver.

Os Vereadores eleitos pela Coligação Novo Rumo na Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira, no seguimento do alerta por nós realizado na Reunião de Câmara de 11 de Junho de

2014, requerem, por conseguinte, que a Câmara Municipal concretize as seguintes medi

das/acções:

Que seja comunicado ao Ministério da Justiça bem como à Direcção-Geral da Ad

ministração da Justiça, que o Município pretende que os Juízos de Insolvência

sehjam efectivamente instalados em Vila Franca de Xira e está disponível para, con

juntamente, encontar uma solução;

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24- 2600-186 vila Franca de Xira 1 Tal: 263285603 1 TIm: 9651637881 gav.cnr©cm-vfxira.pt
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• Que o próprio Município, de entre o seu património, procure um espaço com viabili

dade para o efeíto;

• Que seja realizado um relatório com todas as informações acerca deste processo,

para que seja possível realizar uma análise aprofundada, de modo a ser possível

agir em conformidade;

• Que o referido relatório seja entregue, no máximo, com a documentação da Reunião

de Câmara agendada para 23 de Julho de 2014 e que consequentemente seja

agendado o respectivo ponto na ordem do dia para essa reunião ordinária.

Vila Franca de Xira, 09 de Julho de 2014

Rui Ribeiro Rei

Os Vereadores da Coligação Novo Rumo

Página 2 de 2
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de
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PEDIDO DE INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA REUNIÃO DE

CÂMARA - ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO - PONTO DE SITUAÇÃO -

REQUERIMENTO N~ 23/2014
O Sr. Vereador Rui Rei tomou a palavra, cumprimentando os presentes, e

começando por apresentar um pedido que os membros da Coligação Novo Rumo
farão chegar, para inclusão de um ponto na próxima reunião de câmara, que terá

como título “Espaços verdes do concelho — Ponto de situação”, de acordo com o

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

Quem passa ou vive no concelho vê um pouco, de norte a sul, do interior à zona

ribeirinha, um absoluto abandono, e não estão a exagerar, porque é de abandono e

desleixo que estão a falar, dos espaços verdes no concelho. Se se deslocarem mais

a sul, o contraste é absolutamente avassalador, desolador, e uma autêntica falta

de respeito pelos cidadãos contribuintes. Se fizeram ainda mais um zoom, por

exemplo, ao Forte da Casa, é um estado completamente vergonhoso, calamitoso, e

de falta de respeito pelas pessoas.

Os espaços que outrora eram verdes estão secos, cheios de mato, têm falta de

cuidado, e a câmara municipal fez um contrato de transferência de

responsabilidades para as juntas de freguesia, para o qual paga o justo valor, ou
nalguns casos mais do que o valor que o mercado tem neste momento para

manter espaços iguais àqueles.

Assim, do ponto de vista dos membros da Coligação Novo Rumo é absolutamente

inaceitável o que se passa neste momento por todo o concelho, em particular no

sul. Nalguns espaços, como na EN1O, no polígono das atividades económicas, está-

se a falar de relva que está seca, completamente seca, em palha, e perguntam

quem vai assumir a responsabilidade de repor os jardins tal como estavam

anteriormente, à época da receção daquelas infraestruturas.

Portanto, gostariam de avaliar isto, até porque já falaram variadíssimas vezes, e
pensam que existem efetivamente situações que estão por resolver, e é

absolutamente inaceitável o que se passa neste momento no concelho de Vila
Franca de Xira, nesta manutenção.

Não sabe se é um problema de água, de poupança ou de gestão dos recursos, não
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sabe do que se trata, mas sabe que ninguém fez nenhum desconto aos cidadãos

nos seus impostos, naquilo que pagam à câmara municipal, e a verdade é que não

têm usufruto das infraestruturas que deveriam ter, e é uma obrigação de todos os

autarcas, em particular quem tem a obrigação de gerir, manter e dar a estes

cidadãos.

Exigem que a câmara municipal cumpra a sua missão, que fiscalize junto da juntas,

e se necessário for, neste caso da Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo, Vila

Franca de Xira ou quem quer que seja, se não estão a cumprir, tem que se rever o

protocolo, avocar à câmara municipal essas competências, e deixarem de ser,

nalguns casos, algumas destas juntas a tratar da situação, porque não estão

efetivamente a dar o serviço que se deve aos cidadãos.
Interveio o Sr. Presidente, referindo que o Sr. Vice-Presidente também poderá falar,

e esta é uma preocupação grande.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA D~ XIRA
Gabinete dos Vereadores da Coligação Novo ~umo

REQUERIMENTO N.° 2312014

Pedido de Inclusão de Assunto na Ordem do Dia da próxima Reunião de Câmara

Ex° Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,

Os Vereadores eleitos pela Coligação Novo Rumo na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no se
guimento das diversas abordagens durante o Período Antes da Ordem do Dia nas últimas Reuniões de
Câmara, e ao abrigo do número 1 do Artigo 53° da Lei 75/2013, vêm solicitar o agendamento, para a
próxima reunião da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do seguinte ponto:

‘Espaços Verdes do Concelho - Ponto de Situação.”

A situação actual da manutenção das zonas verdes do concelho é, no nosso entender, preocupante. Ve
rifica-se inclusivamente que zonas com cerca de um ano de implementação carecem de intervenção ur
gente.

Por conseguinte, a par com o agendamento do supracitado ponto, solicitamos que a Câmara Municipal
entregue, junto com a Documentação da próxima Reunião de Câmara, toda a documentação necessária
para a correcta análise do referido ponto, incluindo, para além do que considerar demais necessário, as
seguintes informações:

• Funcionârios do município afectos a esta tarefa, bem como as suas áreas de intervenção;
• Meios municipais utilizados e com a análise se são adequados, quer em capacidade quer em

número para as tarefas necessárias;
• Um quadro resumo das contratações externas em vigor para o efeito, com a relação de meios

humanos, técnicos e áreas de intervenção;

Vila Franca de Xira, 09 de Julho de 2014

Vereadores da Coligação Novo Rumo

Rui Ribeiro Rei Helei

Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24- 2600-186 vila Franca de xira 1 Tel: 263285603 1 fim: 965163788 1 Fax: 263274027 1 gav.cnr @ crn-vfxira.pt






















































































































































































































































