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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9,30 horas, do dia

AssuntoP Objetivo
Designação Interessado Local

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1 Ata n9 12/2014, da reunião de câmara de 2014/05/28

4~ alteração ao orçamento, plano plurianual de investimentos e plano de atividades
municipais da câmara municipal para 2014

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA

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

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 172 do Loteamento
Casal do Freixo

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 16 do Loteamento
da Fonte do Vale

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 34 do Loteamento
da Quinta Nossa Senhora da Graça

OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

Execução da EB 1 e Jardim de Infância de Vialonga - Conta final

Execução do Jardim de Infância do Bom Sucesso - Conta final

Requalificação da rua Alves Redol - Fase 3 (troço entre a rua Almeida Garrett e a av.

Carlos Alberto Andrade

Pereira

Mário Joaquim Santinho
Grilo

Marques & Filho, SA

Conhecimento

2014/06/11

Aprovação

Aprovação
2

3

4

5

6

7

8

9

Ana da Anunciação

Vialonga

Vialonga

Alverca do
Ribatejo

Vialonga

Alverca do
Ribatejo

Vila Franca de

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Construtora Udra, Lda

Joáquim Fernandes

Constradas - Estradas e
Pedro Victor) - Cálculo definitivo da revisão de preços Construção Civil, SA Xi ra
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- Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9,30 horas, do dia 2014/06/11

Assuntop Objetivo
Designação Interessado Local

10 Execução de iluminação pública eficiente - Cálculo definitivo da revisão de preços

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

Ampliação do talhão R do cemitério de Vila Franca de Xira - Desenvolvimento do
plano de segurança e saúde

13 Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de um novo pontão - Projeto
de alteração ao método construtivo do pontão

Desvio da rede de distribuição de gás natural da empreitada de regularização fluvial
do rio Grande da Pipa e construção de um novo pontão - Parecer prévio vinculativo

Prestação de serviços de fiscalização, gestão de qualidade e coordenação de
segurança da empreitada de regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção
de um novo pontão - Parecer prévio vinculativo

GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURÍDICA

Assuntos apresentados para conhecimento

Da competência do Presidente da CM.

Relação dos despachos do Sr. Presidente na área de pessoal

Legislação síntese

Manutenção
Eletromecânica, SA

Construções Pragosa, SA

Oliveiras, SA

Lisboagás - GDL, SA

GSET - Global Serviços e
Engenharia, Lda

Xi ra

Ri batej o

Ri batej o

Conhecimento

Conhecimento

11

12

CME - Construção e

Construtora Udra, Lda

Póvoa de St~
Iria

Sobra linho

Vila Franca de

14

15

16

17

Castanheira do

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Castanheira do

Castanheira do
Ri batej o

18 Pagamentos autorizados Conhecimento
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19

Autorização genéríca para dispensa de parecer prévio vinculativo - Listagem de
contratos

Outros assuntos

Conhecimento

Conhecimento

‘)l
~_ç,i ‘ti attJ ~ ad v ii,uz—pol—

avcnçp

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato de prestação de serviços por
avença

Candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para apoio aos
refeitórios escolares - Ano letivo 2014/2015 - Autorização de despesa

Procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para Assistente Operacional (Área de Cantoneiro de
Limpeza) - Recrutamento excecional

Procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para Assistente Técnico (Generalista) - Recrutamento
excecional

Abertura de procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para Técnico Superior (Área de Geografia)

Abertura de procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para Técnico Superior (Area de Gestão)

Abertura de procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para Assistente Operacional (Area de
Pedreiro

- Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços

Balancetes

20

Assuntop Objetivo
Designação Interessado Local

do Município, pelas 9,30 horas, do dia 2014/06/11

1—.

+lrRe4i4gties-&
__A;-~A~- ~

ASAL, SA22

23

24

25

26

27

28

~Apreva~ão-.——

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação
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AssuntoP Objetivo
Designação Interessado Local

Construção do jardim de infância do Bom Sucesso e Conotrução do Centro de Saúde
- Substituição de retenções por garantia bancária
ït) ~ ~ è.Z ,ê~~r~ç~1v2 - 5~&s~o~cc~Q &

c~0~2 O-~yv..n4-.c, ~
Contratação de serviços de confeção e fornecimento de refeições nos refeitórios
municipais - Parecer prévio vinculativo, início do procedimento e remessa à
assembleia municipal para autorização prévia do compromisso plurianual

Contratação de serviços de vigilância humana para o pátio e oficinas municipais -

Parecer prévio vinculativo

Contratação de segurosparao município - Modificação objetiva do contrato, minuta
da adenda ao contrato e remessa à assembleia municipal para autorização prévia do
compromisso plurianual

Aquisição de serviços de energia elétrica para as instalações alimentadas em média e
alta tensão especial do município - Minuta do contrato

Eleição para o Parlamento Europeu 2014 - Comparticipação dos membros das mesas
Transferências de verbas

Empreitada da obra de execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga - Fase 4A
Minuta do contrato

29

Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paçós do Município, pelas 9,30

Abertura de procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para Assistente Operacional (Área de
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais)

horas, do dia 2014/06/11

30 Abertura de procedimento concursal para a constituição da relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para Assistente Operacional (Auxiliar de
Ação Educativa)

31 Protocolo para a realização de estágio

32

33

34

35

36

37

38

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Citeforma -. Centro de
Formação Profissional de
Gestão Participada

Joaquim Fernandes
Márques & Filho, SA

Endesa - Energia, SA

Scampia - Engenharia,
Ld a

Vialonga Aprovação
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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Doação de cana de leme de embarcação tradicional, por Manuel Francisco Mendes,
ao museu municipal

Doação de furador para madeira, por Alípio Luís Simões Oliveira, ao Núcleo
Museológico de Alverca

Fornecimento de transporte às escolas do concelho para visitas de estudo ao EVOA

Colete Encarnado 2014 - Constituição de fundo de maneio - Atribuição de subsídio
compensatório aos campinos

Feira Anual de Outubro 2014 - Planta de implantação - Organização e procedimentos

XXV Semana da Cultura Tauromáquica - Comparticipação municipal à Escola de
Toureio José Falcão pela realização de aula prática de toureio

Atribuição de topónimos na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho,
na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e na
Freguesia de Vila Franca de Xira

Transferência dos serviços da atual Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira

do Município, pelas 9,30 horas, do dia 2014/06/11

Aceitação

Aceitação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

AssuntoP Objetivo
Designação Interessado Local

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Horário da exposição “José Falcão. 1942-1974” Aprovação
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Reunião ordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9,30 horas, do dia

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Pág. 6

Casas da juventude - Horários dos equipamentos nos meses de julho e agosto de
2014

Palácio Municipal do Sobralinho - Utilização de espaços exteriores

Atribuição da P fase de subsídios no âmbito do Programa Férias Desportivas de
Verão 2014

51 Protocolo - Apoio à atividade de férias jovens ‘A Casa Anima’

Shinelbéria

Aprovação

Aprovação

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AssuntoP Objetivo
Designação Interessado Local

48

49

50

2014/06/11

Aprovação

ADN
com

- Acções Dinâmicas
Nexo

Aprovação

52 Ata em minuta da reunião Aprovação



Fl. Livro _____________

~ RAta 001
Reunião de 2014/06/11
Ata n2 13/2014

MUMCÍrnO DE VULA FR4JCA DE X~RA

CÂMARA MUN!d~PAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2014/06/11

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas 9h30, no Salão Nobre

dos Paços do Município, reUniu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sob a

presidência do Sr. Alberto Simões Maia Mesquita, Presidente da Câmara Municipal,
estando presentes os Srs. Vereadores:

• Nuno Miguel Marques Libório;

.FernandoPaulorerreira;

.AnaLídiaAlvesCardoso;
• MarihãEstêvãõ Tiãgõ;J__J~J~L

.AuréliodosSantosMarques;
• António José Sequeira Félix;
• Paulo Sérgio Pinto Rodrigues;

• José António da Silva de Oliveira;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus.

Esteve ausente o Sr. Vereador João Manuel Correia Pires de Carvalho, tendo sido

substituído pela Sr~ Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus.

Entrou no decurso da reunião, pelas 10h00, o Sr. Vereador Rui Ribeiro Rei, durante

operíodoantesdaordemdodja

A reunião foi secretariada por Fernando Paulo Serra Barreiros, Diretor do

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de

substituição, assessorado por Susana Henrique de Jesus Pombo, Assistente
Técnica.

Declarada aberta a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações sobre o

expediente apresentado:

folha rosto



FI. Livro ____________

/1 (~ U FI.Ata 002
/ Reunião de 2014/06/11

Município ~‘ / Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 ____________

Câmara Municipal

Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

.Adjuntos

Mário Nuno Duarte

jorgeZacarias

• Técnico Superior

Dr. Renato Gonçalves

GABINETEDEAPOIQAVEREACÃO

Dr. Alexandre Sargento

AdãoConde

.Secretária

Fernanda Gomes

.Assessoria

Dr~ Susana Santos

João Pedro Balão

Bruno Oliveira

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELACÕES PÚBLICAS

• Técnico Superior

Dr. CláudioLotra

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

.Coordenadora

Dfl Isabel Araújo

• Prestador de serviços de apoio ao gabinete

Dr. Luís Vasconcelos

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E IURÍDICA

• Chefe da Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno

Dr~ Nélida Soares

• Chefe da Divisão Financeira, Patrimonial e de Controlo Orçamental

Dr.RuiGalhardo

•Técnico Superior

Dr.LuísMarques

técnicos presentes 1/2
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FLAti’ 003

Reunião de 2014/06/11
Município Proc2 ____________________

de ____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REOUALI FICAÇÃO

URBANA

• Chefe da Divisão de Gestão Urbanística

Arqt~TeresaLaranjejro

.TécnicaSuperior

Er1g~CarlaAlcobia

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRiJTURAS

• Chefe da Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas
EngQjoséFern~~d~~

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

.Diretora

Dr~MariadeFátimaFariaRoque

• Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus

Dr~MariaJoãoCarraça

• Chefe da Divisão de Educação e Coordenador do Gabinete de Apoio ao

Movimento Associativo e juventude

Dr.PedroMontes

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE DESPORTO, EQUIPAMENTOS E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Chefe da Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público

Arqt~CatarinaConde

• Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social

Dr~AnaCarIaCosta

técnicos presentes 2/2
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n~____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DISTINÇÃO ATRIBUÍDA PELO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA A MARIA DA LUZ

ROSINHA - ORDEM DE MÉRITO CIVIL

O Sr. Presidente deu início à reunião, cumprimentando todos os presentes e

informando que ontem esteve na cidade da Guarda, nas comemorações do Dia de

Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho, onde foram

distinguidas várias personalidades pelo Sr. Presidente da República, em várias

áreas, cultura, indústria, comércio e outras, que se têm distinguido no

desehvõlvimento dêssas atividades, uma delas a sua antecessora, Maria da Luz

Rosinha, a quem foi atribuída a ordem de mérito civil, grau de comendador.

Entendeu estar presente em representação da câmara municipal, porque lhe

parece que esta distinção representa o reconhecimento pelo trabalho dedicado à

causa pública por Maria da Luz Rosinha.

Por outro lado, julga que o próprio município deve sentir-se orgulhoso por esta

distinção, e todos, na medida em que no trabalho que desenvolveu está também

um pouco do trabalho de todos, tendo-se vindo a desenvolver um trabalho árduo

ao longo destes anos, e de algum modo todos, cada um à sua maneira, terão

contribuído para que esta distinção pudesse ter acontecido.
Assim sendo, era esta a primeira nota que queria deixar.

aod 1
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de / /11
Vila Franca de Xira Deliberaçao nQ____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NAS PASTAS DOS SRS. VEREADORES - ATERRO

SANITÁRIO DO MATO DA CRUZ
O Sr. Presidente interveio, referindo que os Srs. Vereadores têm nas suas pastas

cópias de dois ofícios, um deles da APA — Agência Portuguesa do Ambiente, relativo

ao aterro do Mato da Cruz, onde esta agência, na sequência de ofícios que a

câmara municipal enviou em tempo oportuno, refere as diligências que tem vindo

a desenvolver no caso das questões dos lixiviados deste aterro.

Por outro lado, nêsequência desteprocesso têm~se vindo arealizar reuniões com a

administração da Valorsul, no sentido de o resolver rapidamente, e ainda não se

tem o relatório do LNEC — Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pois ainda não

foi concluído. Por isso o processo mantém-se, e a deposição de resíduos

provenientes da recolha diária dos diversos municípios não está a ser depositada

noMatodaCruz.

Entretanto a central entrou em manutenção e, de acordo com sugestões que a

câmara municipal deu, o lixo está a ser depositado num local da central, e

transferido depois para o aterro do Cadaval. É evidente que isso vai ter

repercussões a nível financeiro, mas para o município de Vila Franca de Xira não

poderiaserdeoutraforma.
Aquilo que lhe parece essencial e bastante importante é que no decurso dessas

negociações foi possível também que a Valorsul deixasse de depositar cinzas

inertizadas no aterro do Mato da Cruz. São muitas toneladas de cinzas que deixam

de ser depositadas no aterro, e crê que é também neste contexto uma boa notícia.-

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que os membros da CDU tinham

também algumas questões a colocar relativas à Valorsul, e iam perguntar se o

relatório do LNEC já está concluído. Imaginam que não, de qualquer forma, quem

não sabe pergunta, e nesse sentido colocam novamente a questão.

Iam também perguntar como é que se encontra o processo de paragem do forno,

se continua adiada a reparação profunda do sistema de coincineração, mas, de

duas uma, ou não estão a interpretar corretamente o ofício dirigido pela

administração da Valorsul à câmara municipal, sobre as cinzas inertizadas, ou
faltam mais alguns dados.

aod 2 1)5
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

O primeiro tem logo a ver exatamente com a data deste ofício, em que, segundo o

mesmo, e de acordo com o despacho do Sr. Presidente, que é de dia 5 de junho, a

Valorsul informa que de acordo com os anseios da câmara municipal deixará de

depositar cinzas inertizadas no aterro sanitário do Mato da Cruz, a partir do

próximomês.

Desta forma, até à data da receção deste ofício, no aterro, foram ou não

depositadas cinzas? A informação que o Sr. Presidente transmitiu é que, após a

manifestação das preocupações da câmara municipal, e a realização de uma

as~mbl?iaøa administração, foram tomadas diligências no sentidode suspender a
receção desse tipo de resíduos. Esta é uma questão de pormenor, de qualquer
forma, tendo em conta esta última informação, gostariam de ter a certeza do que

se está efetivamente a passar.

Nota-se também, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, a confirmação de

que é preciso e urgente verificar “as medidas que evitem a contaminação do solo e

de água subterrânea”, confirmando-se que, de facto, há alguma coisa ainda por

explicar, e uma imediata necessidade de reparar todos os danos ambientais, com

eventuais repercussões sobre a zona habitacional envolvente.
De qualquer forma a pergunta está feita, e gostariam de saber o que é que a

câmara municipal tem para informar sobre a matéria.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que na sua primeira intervenção já respondeu a

esta questão da Valorsul, de qualquer modo diz ao Sr. Vereador Nuno Libório que

se continua à espera do relatório do LNEC, que ainda não foi entregue.

O Sr. Vereador Nuno Libório interrompeu, perguntando qual é a data do despacho. -

Respondeu o Sr. Presidente que a data do seu despacho é de 5 de junho.

Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libório, pedindo desculpa por interromper,

mas dizendo que o assunto colocado pela câmara municipal foi suscitado há muito

mais tempo do que essa data, e o Sr. Presidente disse na altura que tinha dado

indicação, que entretanto tinha sido acatada, no sentido de ser decidida a

suspensão de receção de resíduos, incluindo cinzas.
Portanto, lendo este ofício, datado de 29 de maio, a Valorsul apenas se

compromete a partir do próximo mês, no presente mês de junho, o que quer dizer

que durante alguns dias, para não dizer algumas semanas, não obstante a

aod 2 2/5
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Câmara Municipal

informação que foi prestada aos membros da CDU, o aterro continuou a funcionar,

eéestaaperguntaquecoloca.
O Sr. Presidente interveio, respondendo que o aterro funcionou em duas situações,

de deposição de vegetais, de resíduos vegetais, e alguns monos, nada mais do que

isso. O lixo e as cinzas não foram depositados, pelo menos é a informação que

tem, mas pode analisar, e pode fazer chegar um ofício da Valorsul a atestar isso

mesmo

O que considera absolutamente essencial é o que foi conseguido, pois em média

e~~ram depositadas no aterro 60 toneladas por ano de cinzas,o quevai deixar de
acontecer.

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que será provisoriamente.
O Sr. Presidente interveio, mencionando que é definitivamente, a não ser que haja

uma rutura ou um problema muito grave, que não está a ver qual é.

De acordo com as reuniões que teve, mais o Sr. Vereador António Oliveira, que é

administrador na Valorsul, com o presidente da comissão executiva, e também
com o presidente da EGF, por um lado, tinha que se resolver um problema que o

aterro do Mato da Cruz tem, dos lixiviados, e por outro, o aterro tinha que deixar

de ter a carga de deposição, nomeadamente em termos de cinzas, que tem tido ao

longo destes anos todos.

Do seu ponto de vista o que foi conseguido é relevante, e o Sr. Vereador

certamente o acompanha nisso, ou seja, a partir de agora as 60 toneladas por ano
de cinzas inertizadas vão deixar de ir para o aterro do Mato da Cruz, e irão para

outras zonas de transferência, não sabendo se para o aterro do Cadaval. Sabe que

também se estão a desenvolver soluções para que essas cinzas inertizadas possam
ter outras aplicações. Agora, não vão ser depositadas no aterro do Mato da Cruz a

partir de agora, e do seu ponto de vista é uma boa notícia.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando, já que se pode interromper, se as
vias de acesso ao aterro do Mato da Cruz são todas municipais.

Respondeu o Sr. Presidente, dizendo que são.
Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que se são todas municipais, só há

depósitos no aterro do Mato da Cruz porque a câmara municipal quer, porque se
não quiser, altera o acesso ao aterro, e não há mais nenhum camião que lá vá sem
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a câmara municipal dar autorização.

Portanto, todo o discurso que se vai tendo muitas vezes é para alimentar notícias

da comunicação social, não é mais do que isso. Se a câmara municipal quer,

efetivamente, tomar uma decisão, tem que a avaliar, para depois não se voltar
atrás, como noutras situações se voltou, no que respeita àquela área, e se quer

verdadeiramente tomar uma posição, tem de obrigar a administração da Valorsul a
tomar uma decisão, que é onde vai construir o novo aterro, que pelos vistos, pelo

contrato que na altura a câmara municipal fez, é uma das responsabilidades, que
onera o território de Vila Franca -de Xira. O Partido Socialista, que governa a

câmara municipal, em conjunto com os seus pares da Valorsul, tem de resolver,

porque tudo o resto que se tem vindo a discutir é só assunto para páginas de

jornal.

O próprio não tem poder para resolver, mas o Sr. Presidente tem, e se não quer

que haja nada depositado no aterro do Mato da Cruz tem que dizer à

administração, dar instruções ao Sr. Vereador, ou ir diretamente: “meus amigos, ou
mudam ou eu mudo o acesso à via”. A via não é nacional, é local, e se é local a

câmara municipal muda de um dia para o outro. Em tudo o resto consegue-se, mas

vai-se ver o que é que se consegue, porque o facto de não se depositar no Mato da

Cruz, e ir depositar noutro sítio, vai onerar a fatura dos cidadãos.

O que é importante é encontrar uma solução, é para isso que existe a

administração da Valorsul, porque ainda se recorda da trapalhada que foi a

tentativa de criar um outro aterro, que efetivamente demonstrou que a

administração da Valorsul não estava à altura, e pelos vistos continua a não estar.

A câmara municipal é que continua a ter o peso no seu território, e a população

que mora naquela zona tem o peso de ter os terrenos contaminados e as águas

completamente inquinadas, tendo sido dito, ao longo de anos, que uma coisa nada
tinha a ver com outra, mas vem hoje a verificar-se que está diretamente ligada

comaoutra.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que quem gere toma as decisões que
considera mais convenientes, o próprio tem tomado as que julga que vão ao

encontro da defesa dos interesses das populações, e crê que os passos que foram
dados vão nesse sentido.
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Lembra também que as vias sâo simultaneamente de Vila Franca de Xira e de

Loures, mas sobre essa matéria está-se em consonância, Loures e Vila Franca de
Xira, bem como os outros municípios. Há uma grande concordância nos propósitos,

e há coisas fundamentais, em que a política partidária não tem sentido. São coisas

importantes demais, e têm é que ser resolvidas.
Pode até dizer que tem tido com o Sr. Presidente da Câmara de Loures, Bernardino

Soares, boas relações, porque quando estão em causa questões de fundo, os

autarcas têm de ter uma atitude nesse sentido. Naturalmente que há de haver um
ou outro momento em que não se está de acordo, porque faz parte da luta polftica,

e não vem mal ao mundo, a democracia é isso mesmo, mas sobre as questões

fundamentais estão de acordo, e todas estas matérias, que não se conseguem
resolver, quem sabe se com a privatização não vão ser todas resolvidas.

De qualquer modo, comunga das preocupações do Sr. Vereador Rui Rei, está-se a

fazer aquilo que se pensa que se tem de fazer, e está-se a fazer tudo o que é

possível para salvaguardar os interesses das populações.
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