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MUNICÍPOO DE VILA. FRkNCA DE X~RA

CÂMARA MUNOCIPAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2014/10/03

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas 9h30, nas instalações

da Associação de Assistência e Beneficência — Misericórdia de Alverca do Ribatejo,

na freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, 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.VÓreadores:
~

.Fernaridopaulorerreira.

.AnaL.ídiaAlvesCardoso;

.AntónioJosésequeira Félix;
• Aurélio dos Santos Marques;

.Jos~ Antónioda Silva de Oliveira•

.PauÍbSérgioPintoRodrig~~5;

.MariadeFátimaPiresAntufles;
• VítorManuelJorgedasHva.

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

substituído pelo Sr. Vítor Manuel Jorge da Silva.

Entrou no decurso da reunião, pelas 9h35, durante o período antes da ordem do

dia,oSr. VereadorRui Ribeiro Rei.

Saiu no decurso da reunião, durante a discussão do ponto 27 da ordem do dia,

pelas 13h45, o Sr. Vice-Presidente, Fernando Paulo Ferreira.

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

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de
substituição, assessorado por Sónja Isabel Duarte Ferreira, Assistente Técnica.

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

expediente apresentado:

folha rosto
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Assunto: PRESENÇAS DO PESSOAL DIRIGENTE E TÉCNICOS

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

.Adjunto

jorgeZacarias

• Técnico Superior

Dr. Renato Gonçalves

GABINETE DE APOIO À VEREACÃO

•Adjuntos

Dr.AlexandreSargento

AdãoConde

.Secretária

Fernanda Gomes

.Assessoria

Dr~ Susana Santos

JoãoPedroBaião

BrunoOliveira

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

• Coordenador

Dr.CláudioLotra

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS

•Coordenadora

Dr~ Isabel Araújo

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO

URBANA

.Diretor

Arqt~ Nuno Santos

• Chefe da Divisão de Planeamento e Requalificação Urbana

Urb~RicardoRamaIho

•TécnicaSuperior

Eng~CarIaAIcobia

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRIJTIJRA5

•Diretora
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Eng~ Rosário Ferrão

• Chefe da Divisão de lnfraestruturas Tecnológicas

Eng~ Clemente Rocha

DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO E CULTURA

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

Dr~ Maria João Carraça

• 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~ Catarina Conde

• Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social

Dr~AnaCarlaCosta

OUTRASPRESENÇAS

• Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo

eSobralinho

• Presidente da Direção da Associação de Assistência e Beneficência — Misericórdia

deAlverca do Ribatejo

técnicos presentes
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AGRADECIMENTO À MISERICÓRDIA DE ALVERCA DO RIBATEJO

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

agradecendo, na pessoa do Sr. Presidente Carlos Santos, à Misericórdia de Alverca

do Ribatejo, o facto de ter disponibilizado o magnífico espaço onde todos se

encontram, para hoje se fazer esta reunião de câmara.
São agradecimentos por aquilo que é o reconhecimento da autarquia pelo

excelente trabalho feito nas instituições do concelho, nas várias valências, de

infância, e de idosos, principalmente, sendo que a Misericórdia de Alverca é,

reconhecidamente, uma das instituições que melhor trabalha no âmbito dos
idosos.

Desta forma, transmite os agradecimentos a esta instituição, por acolher a câmara

municipal no espaço onde hoje se encontram.
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RENÚNCIA AO MANDATO DA SR~ VEREADORA MARINÃ TIAGO

O Sr. Presidente interveio, dizendo que gostaria de dar uma informação à câmara

municipal, que a ex-Vereadora Sr~ Marina Tiago apresentou a renúncia ao mandato

na segunda-feira, fruto de algumas conversas que tinham vindo a ter.

Por razões de caráter pessoal não lhe é possível continuar este trabalho, que

iniciou há cerca de um ano, e de facto tem pena, na medida em que o trabalho que
a Dra Marina Tiago estava a desenvolver era, reconhecidamente também, um

trabalho de grande qualidade.
A vida tem destas coisas, naturalmente que compreendeu as razões que a mesma

apresentou, e a vida continua. Neste sentido, a partir de hoje está presente a Sr~

Vereadora Fátima Antunes, que vai exercer as funções a tempo inteiro, em parte

ou no todo das responsabilidades que a ex-vereadora tinha.

Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, cumprimentando todos os

presentes, pedindo ao Sr. Presidente para fazer chegar, em nome da bancada da
CDU, um voto de felicidades pessoais e profissionais à ex-Vereadora Dr~ Marina

Tiago, com quem os seus membros tiveram o prazer de trabalhar durante este ano.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, cumprimentando todos os presentes,

aproveitando para fazer uma saudação de boas vindas à Sr~ Vereadora Fátima

Antunes, desejando, em seu nome pessoal e da sua bancada, os melhores

sucessos a bem do concelho.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, cumprimentando todos os

presentes e dando uma saudação especial, de boas yindas, à Sr~ Vereadora Fátima

Antunes.

Interveio o Sr. Vereador Vítor Silva, cumprimentando todos os presentes e dando
uma saudação especial, com desejos de felicidades e bom cumprimento de

funções, à Sr~ Vereadora Fátima Antunes.
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INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS

FREGUESIAS DE ALVERCA DO RISATEJO E SOBRALINHO

O Sr. Presidente interveio, dando a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia

da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Tomou a palavra o Sr. Presidente da junta, cumprimentando todos os presentes, e

dando as boas vindas à Sr~ Vereadora Fátima Antunes, a quem deseja os maiores

sucessos e êxitos neste novo cargo.

De seguida, aproveitou para colocar algumas questões sobre a união de freguesias,

sendo a primeira se a câmara municipal já tem mais informações sobre a possível

utilização dos terrenos da ex-escola Infante O. Pedro, na avenida Infante D. Pedro.-

Uma das questões que tem preocupado, tanto o executivo como a população, e

todos os partidos da assembleia de freguesia, é a da falta de médicos do centro de

saúde de Alverca, e gostaria de saber se o Sr. Presidente tem mais algumas

novidades que possa elucidar sobre este grave problema que a freguesia está a

atravessar.

Há uma questão que gostaria de colocar, que agora se torna cada vez mais difícil,

com o aparecimento das chuvas, que é o caminho entre escolas, entre a Escola

Secundária Gago Coutinho e o centro de formação, que se encontra bastante

degradado.

É um caminho utilizado pelos transportes públicos, mas por estar assente sobre

uma zona muito freática criou algumas deformações e, pelo estudo que foi feito,

criou alguns abatimentos pronunciados. Com esta chuva torna-se difícil para quem

circula, para os transportes públicos e também para quem circula diariamente,

sendo milhares as pessoas que fazem o caminho para a estação e para as escolas

que ali se encontram, Pedro Jacques de Magalhães e Gago Coutinho. Por isso, se o

Sr. Presidente tiver alguma novidade sobre esta questão, agradece a informação.---

Por fim, uma das questões que já foi falada algumas vezes em reunião de câmara é

a do Pátio do Silvino, que foi adquirido o ano passado pela câmara municipal. Foi
feito um estacionamento provisório, e gostaria de saber se há mais algum

desenvolvimento para aquele espaço, que tanta falta fazia, e veio dar uma
resposta ao estacionamento na zona alta de Alverca.

aod 3 1/4
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Terminou, agradecendo e desejando um bom trabalho para todos.

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, referindo que o Sr. Presidente da junta

já colocou uma questão que os membros da CDU gostariam de voltar a colocar,

tendo a mesma a ver com o Pátio do Silvino.

No período eleitoral de 2013 a câmara municipal, depois de muitas reclamações,

executou o projeto e transformou o Pátio do Silvino num parque de

estacionamento, que era bem necessário para a zona do Bom Sucesso. Contudo,

infelizmente aquilo a que hoje assistem é que não é de facto uma zona ohde dê

muito gosto de estar, e os moradores e utilizadores deste pátio fizeram chegar-lhes

chegar três preocupações.

Uma delas tem a ver com a recolha dos resíduos que são depositados no Pátio do

Silvino, e que depois não são retirados de lá. Uma segunda questão tem a ver com

o próprio piso, porque quando chove torna-se difícil circular a pé neste local.

Depois, uma outra reclamação tem a ver com um painel de informação que a

câmara municipal colocou no pátio, e que hoje se encontra caído. Portanto, das

duas, uma, ou se coloca de novo em pé este painel, ou então o bom seria recolhê
lo para dar, de facto, uma outra imagem a este local.

Terminou, referindo que não faz sentido que depois de vários anos reclamando a

existência de um parque de estacionamento, este pátio esteja nas condições em

que está.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo, quanto aos terrenos da antiga escola Infante D.

Pedro, que são privados, como o Sr. Presidente da junta sabe, e está-se à espera

que o proprietário possa fazer chegar à câmara municipal uma intenção para

desenvolvimento de alguma construção que pretenda, e depois a câmara
municipal irá naturalmente pronunciar-se, coisa que ainda não aconteceu.

Relativamente aos médicos de família, como já teve ocasião de dizer, e muitas

vezes fazem-se as mesmas perguntas, relembra que na última assembleia

municipal teve ocasião de responder, e já na anterior reunião de câmara também,

que efetivamente, no âmbito do conselho consultivo do ACES - Agrupamento de
Centros de Saúde, teve oportunidade de colocar à consideração dos que estavam
presentes e dos que têm assento no conselho, uma declaração, para pedir uma

reunião ao Sr. Ministro da Saúde que receba os presidentes de câmara com
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assento no ACES, para, de viva voz, colocarem este tipo de preocupações.
Por coincidência recebeu ontem um e-mail do gabinete do Sr. Ministro, que lhe

disse que enviou a petição para o Sr. Secretário de Estado. Portanto, ficar-se-á à

espera que a audiência seja marcada para irem falar com o Sr. Secretário de

Estado, bem assim como levar o abaixo-assinado que o Sr. Presidente da junta tem

na sua posse, e que a câmara municipal também tem.

Já referiu, em relação ao caminho entre escolas, mais do que uma vez, que se está

perante uma intervenção de fundo, que exige retirar a uma grande profundidade o

piso que lá está, que, como o Sr. Presidente referiu e bem, tem características

lodosas, para então sanear tudo aquilo e fazer uma via completamente nova.

Como se sabe, esta via foi construída na base de um protocolo com o IMTT —

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, pelo que a responsabilidade

da construção daquela via foi justamente também desta entidade, apesar de que a

câmara municipal, ao longo dos anos, tem vindo a melhorar e tentar reparar. É isso

que se tem vindo a pedir aos serviços, que o façam.

Depois, conforme já referiu numa outra ocasião, está-se em conversações com a

Rodoviária, no sentido de verificar se todas as carreiras têm de passar por ali.

Considera que é necessário encontrar outras soluções, sobretudo para que aquele
espaço, em termos pedonais, tenha mais conforto do que tem hoje. É uma matéria

que se tem vindo a acompanhar, mas que não é simples de resolver, como se

percebe.

Por último, no que respeita ao Pátio do Silvino, fez-se aquilo que era necessário

fazer, adquirir o espaço, demolir e pô-Io ao serviço da população. Nunca se disse

que se ia fazer tudo de uma vez, vai-se fazendo faseadamente, criando as
condições de melhoria de todos quantos estacionam ali os carros, e sobretudo as

pessoas que ali passam a pé, para que não tenham o desconforto que a Sr~

Vereadora Ana Lídia Cardoso falou.

Dirigindo-se ao Sr. Presidente da junta, disse estar-se a tentar negociar algumas
construções que dão acesso à outra estrada paralela à existente, à rua principal, o

que permitiria que se tivesse uma outra perspetiva e uma melhoria considerável
em termos de tráfego na zona, e ir-se-á ver se se conseguirá encontrar uma

solução justa, de negociação, porque nestas coisas às vezes os valores são muito

aoci 3 3/4
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Pátio do Silvino

Depois de muito se reclamar a execução do
projecto para o parque de estacionamento no Pátio
do Silvino, finalmente, a população do Bom
Sucesso tem um espaço para estacionamento.

Mas, este é mais um projecto que a Câmara
executa em vésperas de eleições e depois volta a
negligenciar. Para quem já criou o hábito de utilizar

~ este equipamento, para ali estacionar, verifica que

existe falta de manutenção, quer na recolha do lixo
~ que que se vai acumulando, quer com a

manutenção do piso.
Deixamos a pedido dos

“~ moradores e utilizadores
três preocupações: que

~ seja dada uma maior
~ atenção na recolha dos

resíduos ali depositados,
ou levados pelo vento;
que o piso seja
substituído uma vez que
quando chove se torna

difícil circular a pé; que o painel de informação da Câmara
Munici aI ue se encontra caído se~a recolhido ou de novo

colocado em pé,
no sentido de dar
outra imagem ao local.

Não devemos precisar de mais 6 anos para
que esta requalificação seja mesmo uma

realidade plena.

4-. :J~Çt~.- A—~r

>-*~à-.. ‘.4

_ o
CDU

CAMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA

Assuntos a colocar no Período Antes da Ordem do Dia
Reunião Câmara Municipal de 8 de Outubro de 2014

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO JOSÉ MANUEL ESPIGA

PINTO

O Sr. Presidente interveio, referindo que dará a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que

vai lerumvotodepesar.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, procedendo à leitura do voto de pesar, pelo

falecimento do artista plástico José Manuel Espiga Pinto, documento que se anexa

e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

Terminou, referindo que, se todos estiverem de acordo, enviar-se-á depois à família

ovotodepesar.
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que crê que todos se podem associar a este

voto de pesar.

Deliberado, por unanimidade, aprovar o voto de pesar.

aod 4



VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DO ARTISTA PLÁSTICO JOSÉ MANUEL ESPIGA PINTO

O Município de Vila Franca de Xira expressa o seu pesar pelo falecimento do artista plástico
José Manuel Espiga Pinto (n. Vila Viçosa, 1940; f. Porto, 1.10.2014).

José Manuel Espiga Pinto nasceu em Vila Viçosa em 1940.
Destacou-se no contexto da produção artística dos anos de 1960 e 1970 nas áreas da pintura,
escultura, gravura e medalhística, tendo o ambiente natural e social do Alentejo profundo — o
campesinato, a vida na aldeia ou nas vilas dessa região — como uma das marcas mais fortes da
sua estética.
Professor de desenho no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), em Lisboa, de
1979 a 1987, Espiga Pinto foi membro da Academia Nacional de Belas-Artes.
Entre outras distinções, Espiga Pinto ganhou o Prémio da Bienal de São Paulo, no Brasil, em
1973, para cenários do bailado A Dulcineia, da Fundação Calouste Gulbenkian, o Prémio de
Pintura da Academia de Belas-Artes de Lisboa, em 1987, o Prémio Anual de Imprensa, da Casa
da Imprensa, em 1970, e o da Embaixada de Portugal em Brasília, em 1973, pela criação de
pavimentos.

Espiga Pinto está representado no Museu do Neo-Realismo, assim como em várias outras
coleções nacionais e internacionais, tanto públicas como privadas, nomeadamente na coleção
do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, da Fundação Calouste Gulbenkian e na
coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do Chiado.

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACESSO À REDE DO MUNICÍPIO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, cumprimentando todos os presentes e chamando
à atenção, por força das alterações que existiram nas reuniões de câmara e na

forma de distribuir os documentos, que devem ser estabelecidas regras, que são

aquelas que estavam mais ‘ou menos estabelecidas, ou seja, onde existem

reuniões de câmara deve haver um conjunto de condições, entre elas o poder

aceder à rede do município. Contudo, o que vê é que não está disponível e deveria

estar. Pensa que as instalações têm condições, e por isso deveria ter sido

coordenado atempadamente para que os eleitos pudessem estar em condições de

aceder, ou então avisar, para poderem voltar a trazer os dossiês com os

documentos impressos.
O Sr. Presidente interveio, referindo que o serviço foi coordenado, pedindo ao Dr.

Fernando Sarreiros para explicar o que aconteceu, e o que está a ser feito para

resolver.

Tomou a palavra o Dr. Fernando Sarreiros, mencionando que também já detetou

aquilo que o Sr. Vereador falou, já enviou uma mensagem ao Eng2 Clemente, e vai

voltar a falar com ele. Foi instalada uma rede de internet “CMVFX_OPEN”, e o

próprio já tentou aceder, mas não está a conseguir, pelo que vai voltar a ligar ao
Eng~ Clemente, para ver o que é que o mesmo tem a dizer.

O Sr. Presidente interveio de novo, perguntando se ontem foi feito o ensaio, tendo

o Dr. Fernando Sarreiros respondido que sim, que estava tudo a funcionar, tendo

os técnicos vindo de propósito para montar tudo.

Interveio novamente o Sr. Presidente, solicitando que a situação seja verificada

rapidamente, para os Srs. Vereadores poderem ter as condições para

acompanharem a ordem do dia.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, cumprimentando todos os presentes,

referindo que os membros da CDU também estão a sentir algumas dificuldades de
acesso à rede, e muito ajudaria se a situação pudesse ser resolvida em tempo útil.

Interveio mais tarde o Sr. Vereador Rui Rei, para agradecer aos técnicos da câmara

municipal o facto de terem resolvido o problema, que efetivamente não era

técnico. Contudo resolveram-no, o que é importante, e agradece.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SITUAÇÃO DA OBRIVERCA
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo ter algumas questões para colocar,

fundamentalmente relacionadas com a cidade que acolhe esta reunião de câmara,

mas uma primeira delas respeita aos interesses de todo o município.

Os membros da CDU gostariam de perguntar se já é do conhecimento da câmara

municipal que a Obriverca — Construções e Projectos SA, está neste momento

envolvida num processo especial de revitalização, e o mesmo é dizer num processo

deinsolvência.
A sua pergunta tem como objetivo perceber, da parte da câmara municipal, se,

tendo presente a dimensão e volume de negócios em curso num concelho como

Vila Franca de Xira, além de todos os compromissos assumidos com esta

autarquia, a intenção, no espaço dos 20 dias, é reclamar os créditos junto do

administrador judicial para o município não ficar numa situação de alguma

fragilidade no que diz respeito às garantias bancárias. Esta situação respeita, por

exemplo, à Malvarosa, à biblioteca, já para não falar de uma situação que

infelizmente transita de um mandato para o outro, que tem a ver com o

pagamento dos terrenos para as estações de tratamento de águas residuais, nas
cidade de Alverca e de Vila Franca de Xira.

Portanto, a pergunta é simples, o município já tem conhecimento desta situação, o

que admitem que já tenha? Fundamentalmente, o que pensa fazer face a esta

situação, que o poderá deixar, bem como a todos os credores e também os

trabalhadores da empresa, numa situação delicada?

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que aquilo !que a câmara municipal faz é
aquilo que o advogado da autarquia tem feito noutras ocasiões, que é de facto

salvaguardar os interesses da câmara municipal, reclamando os créditos na pessoa
do administrador de insolvência.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PRIVATIZAÇÃO DA VALORSUL

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libário, perguntando à câmara municipal se os

membros da CDU podem continuar a lutar a favor da preservação do caráter

público da Valorsul, no momento em que já sabem que o conselho de ministros já
decidiu a favor da Mota-Engil, tendo os mesmos o entendimento que, não só não

podem desistir nem abdicar do caráter público do sistema Valorsul, mas que é no

controlo do Estado e das autarquias que a Valorsul deverá continuar a ficar.

É uma empresa que sempre funcionou bem, gera lucros para os seus acionistas, e

presta um serviço público de grande relevância para os munícipes do concelho de

Vila Franca de Xira. Contudo, terão obrigatoriamente que fazer mais perguntas.

O que é que pode o Sr. Presidente informar relativamente ao futuro do aterro do

Mato da Cruz, relativamente ao seu prazo de vida útil e à adiada reconversão em

parque urbano?

Depois, e para terminar, por que é que ainda não tiveram acesso às conclusões

finais quanto à fuga dos lixiviados, ocorrida há alguns meses a esta parte?

Têm o entendimento que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deve continuar

a lutar a favor dos interesses do município, que é defender o caráter público deste

sistema multimunicipal.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que todos os municípios que pertencem ao

sistema Valorsul têm vindo a fazer uma pressão bastante grande, no sentido desta

privatização não ir avante, e em vários momentos têm manifestado e dito

publicamente qual é a posição dos municípios sobre esta matéria.
Ir-se-á ver como vai evoluir, espera que não seja um prejuízo, sobretudo para a

população, mas tem receios nesse sentido, e isso tem a ver com as taxas que vão

ser cobradas, sendo que se vai fazer tudo o que estiver ao alcance para minorar

estes efeitos, de uma situação que os municípios reclamam de desnecessária, na

medida em que é um sistema que está a trabalhar bem, dá lucro, e não se vê a

necessidade desta privatização.

O Sr. Ministro do Ambiente, de uma forma obsessiva, quis fazer esta privatização,

está feita, e agora ir-se-á ver como se vai lidar com esta situação.

Relativamente ao aterro, a primeira fase está feita, de acordo também com um
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

JARDIM-PARQUE DE ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo-se ao jardim-parque de Alverca do

ribatejo, dizendo que os membros da CDU têm feito algumas intervenções no

sentido de proporem soluções para a requalificação, mas ainda há muito para
fazer, e gostariam de apontar algumas necessidades para as quais o município, em

articulação com a autarquia de freguesia, poderá e deverá ter uma outra atitude.--

Quanto à zona de transição entre o LidI e o jardim propriamente dito, mantêm-se
os problemas de drenagem, e a calçada entretanto levantou.

Quanto à passagem pedonal, neste momento, e estando-se no início do mandato,
perguntam se se mantém a intenção da câmara municipal de assumir que aquela

deixa de ser uma passagem pedonal, como outras tantas que se têm no concelho,

pois, em primeiro lugar, o elevador não funciona há muitos anos, e se outros há

que funcionam não percebem por que é que este não poderá funcionar nas

mesmíssimas condições.

Depois, por que razão não se intervém, apesar dos alertas, na correção do piso,
pois nos momentos que hoje se atravessam, de humidade ou de chuvas, ele é

suscetível de bastantes escorregamentos?

Interveio o Sr. Presidente, referindo, sobre o elevador, que se tem de fazer a

pergunta às pessoas que o vandalizam desde que foi lá colocado e posto a

trabalhar. Foi de facto uma intenção que parecia interessante, para que o elevador

permitisse que as pessoas tivessem mais condições para acederem à passagem

pedonal, mas não foi esse o entendimento de uma série de vândalos, que não pode

ver nada a funcionar e que estraga.

Assim, depois de muitas tentativas e se ter investido tanto dinheiro, achou-se que

não valia a pena continuar a insistir, pelo que o elevador está desativado há muito

tempo, e provavelmente um dia ir-se-á retirar de lá toda aquela maquinaria,

porque, na opinião do executivo, não vale a pena insistir.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que o jardim tem vindo a sofrer

intervenções, e deve recordar que a reabilitação completa da zona da máscara e
do novo dinamismo que foi dado àquela zona trouxe muita gente para o jardim

parque, que andava afastada.
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Aliás, próximo dali também foram colocados alguns elementos de ginásio ao ar

livre, como se tem vindo a fazer noutras zonas verdes do concelho, e que têm

também permitido transformar aquela zona numa zona de exercício físico.

Trata-se de um jardim cujo projeto deixa muito a desejar, face às práticas de hoje

em dia, e era também, logo à partida, em termos de projeto inicial, um projeto que

já na altura não era o mais adequado.
Portanto, precisa de uma intervenção efetivamente maior, e está-se a tentar

perceber se no quadro do próximo quadro comunitário de apoio haverá alguma

possibilidade de conseguir financiamentos para aquela zona, sendo certo que, ao

contrário do que foi dito, e já não se recorda por quem, este ano já está a haver

uma nova intervenção na zona dos lagos, uma vez que as raízes tinham

prejudicado muito a infraestrutura daquela zona, e é uma das zonas que se está a

intervencionar neste momento.



Espaços verdes! Mobilidade

1? ~f Na freguesia de Alverca há muito que assistimos a
• todo o tipo de intervenções, em espaços públicos sem

que das mesmas exista informação sobre a sua
- natureza, ou o porquê da intervenção, que vai desde o

- abate de árvores, podas de árvores e arbustos, que
• mais não são que mutilações, troca de zonas verdes e

- canteiros por espaços pintados de verde, canteiros
onde dos arbustos/vegetação só ficam os tocos e os
tubos de rega depois de se ter gasto uns milhares ao

- abrigo do Orçamento Participativo.

Uma vez que existe um Regulamento Municipal de Espaços Exteriores, não compete á
Câmara Municipal a monitorização sobre a sua aplicação.

Na zona compreendida entre a Praceta Cova do Bicho e Rua
Brigadeiro Fernando Alberto Oliveira, o abate de árvores, e o
arranque de plantas recentemente colocadas nos canteiros ali
existentes, estão a preocupar os moradores desta zona de

Alverca.

Gostaríamos de saber se
a Câmara Municipal está a
par destas situações, se o departamento de espaços
Verdes deu o seu parecer favorável, e qual o motivo
para que isto aconteça, sem que a população seja
informada.

Jardim Parque de Alverca, a sua degradação é constante também a nível pedonal.
O caso mais recente tem a ver com a zona de
acesso à passagem aérea e a entrada do Jardim
Parque junto ao LidI.
Após as recentes obras de requalificação da
superfície comercial LidI, esta entrada ficou
danificada. Posteriormente com o escoamento de
águas quer de rega quer pluviais, esta situação tem-
se vindo a agravar.
Sendo este equipamento da responsabilidade da
Câmara Municipal.

CDU
pcp-pEv _____

CAMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÕES EM CURSO NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ALVERCA
DORIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo-se às intervenções em curso no

âmbito do orçamento participativo, que estão a acontecer na praceta Cova do

Bicho, em Alverca do Ribatejo, dizendo que os membros da CDU têm vindo a ser

confrontados pelos moradores da área, que acusam a câmara municipal de falta de

diálogo.

Os moradores estão a ser surpreendidos com uma obra, e muito surpreendidos
ficaram com o derrube de pelo menos uma árvore, que está a criar grande

agitação e perturbação, que compreendem e acompanham.

Acham que a câmara municipal não pode, nem deve, intervir da forma como o tem

vindo a fazer, e se é para intervir a favor das populações, o mínimo que deveria

fazer era ouvi-las e informá-las, o que efetivamente não aconteceu.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que esta intervenção não é

exclusivamente na Cova do Bicho, abrange um percurso mais alargado, e aliás
corresponde à preocupação da câmara municipal e das pessoas, e por isso é que

foi um dos projetos vencedores do orçamento participativo, a eliminação das

barreiras arquitetônicas e a reabilitação do espaço pedonal entre o jardim Álvaro

Vidal e a estação, uma vez que é um percurso muito utilizado pelas pessoas que se

deslocam para os transportes públicos, ou também para as duas escolas.
Esta corresponde exatamente à preocupação, quer da câmara municipal, quer

também da junta de freguesia, e foi alvo de divulgação adequada no âmbito do

processo do orçamento participativo.
De qualquer das maneiras, tendo em conta a intervenção do Sr. Vereador Nuno

Libório, já deu indicações aos serviços para reforçar a informação em toda a zona

do percurso, porque pode facilitar de facto o entendimento das pessoas para o

esforço que está a ser feito.

Não foram, de facto, deitadas árvores nenhumas abaixo, foram deitados abaixo

dois arbustos que estavam velhos e doentes, mas em compensação vão ser

plantadas, isso sim, novas árvores.

Portanto, a intervenção, não só elimina barreiras arquitet6nicas, como reforça a
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- - - -~ natureza, ou o porquê da intervenção, que vai desde o

.0 - abate de árvores, podas de árvores e arbustos, que
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- canteiros por espaços pintados de verde, canteiros
~ - onde dos arbustos/vegetação só ficam os tocos e os

• tubos de rega depois de se ter gasto uns milhares ao
abrigo do Orçamento Participativo.

Uma vez que existe um Regulamento Municipal de Espaços Exteriores, não compete à
Câmara Municipal a monitorização sobre a sua aplicação.

Gostariamos de saber se -. -

a Câmara Municipal está a
par destas situações, se o departamento de espaços

- Verdes deu o seu parecer favorável, e qual o motivo
para que isto aconteça, sem que a população seja
informada.

Jardim Parque de Alverca, a sua degradação é constante também a nível pedonal.
O caso mais recente tem a ver com a zona de
acesso à passagem aérea e a entrada do Jardim
Parque junto ao LidI.
Após as recentes obras de requalificação da
superfície comercial Lidi, esta entrada ficou
danificada. Posteriormente com o escoamento de
águas quer de rega quer pluviais, esta situação tem-
se vindo a agravar.
Sendo este equipamento da responsabilidade da
Câmara Municipal.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUESTÕES RELATIVAS A SANEAMENTO - ALVERCA DO RIBATEJO
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, reportando-se a duas breves questões sobre

saneamento, dizendo, em primeiro lugar, que no Bom Sucesso, em Alverca do

Ribatejo, os membros da CDU têm vindo a receber reclamações por parte das

populações das ruas Primeiro de Maio, Liberdade e 25 de Abril, e nalguns troços da
cidade, de que as ações efetuadas de desinfestação e desbaratização,

infelizmente, não surtiram o efeito que se propunha, pelo que é importante corrigir

a situação, bem como continuar o processo de selagem das caixas de visita ou de

saneamento às entradas dos prédios nestas três artérias do bairro do Bom

Sucesso.

Depois, gostariam de saber se é intenção dos serviços municipalizados avançar

com a rede de saneamento para a zona de Trancoso, designadamente Trancoso do

Meio.

Interveio o Sr. Presidente, referindo, sobre a desinfestação que foi feita, que há um

pequeno problema, segundo os técnicos lhe disseram, o facto dos bichos vivos

serem exterminados, mas ficarem lá os ovos. Esses ovos são difíceis de tirar, a

menos que se colocassem lá produtos que poderiam resultar nalgumas

dificuldades para a saúde pública.
Assim, está-se a ver se se conseguem encontrar soluções que possam resolver

esta matéria. Não será assim tão simples, pois há questões de caráter técnico mais

elaboradas, mas em termos sintéticos será assim, e depois o Sr. Vice-Presidente
também poderá falar, se se entender e tiver tempo.

Quanto às caixas de visita, normalmente são feitas as selagens, e se algumas não
foram feitas tem que se avaliar o porquê.

No que respeita ao saneamento em Trancoso do Meio, o Sr. Presidente do conselho

de administração dos SMAS tomou boa conta, e certamente que vai avaliar.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, complementando um detalhe, quanto à

desinfestação do Bom Sucesso, relativamente à informação do Sr. Presidente.

Efetivamente a desinfestação teve a última intervenção no dia 30 de setembro, foi
há muito pouco tempo, e está ainda a acontecer algum efeito desta intervenção.

Entre 30 de setembro e hoje choveu bastante, e é preciso avaliar essa situação.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROCESSO DE CANDIDATURA DOS STANDS DAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES NA

FEIRAANUALDEOIJTIJBRO
Interveio a Sra Vereadora Ana Lídia Cardoso, referindo que os membros da CDU

gostariam de perceber, porque não perceberam e é de facto uma falha da sua

parte, como é feito o processo de candidatura para a presença dos stands na Feira

Anual de Outubro. Não são os artesãos, porque essa questão faz parte do

regulamento, são as associações e instituições do concelho que estão presentes

nos stands.

Não sabem de facto como é feita esta seleção, se são as instituições que são

convidadas a estar, se são todas convidadas, ou se há uma rotatividade da sua

presença na feira, e gostariam de facto de saber como é que esse processo se faz. -

Interveio o Sr. Presidente, referindo, quanto às candidaturas, que é aquilo que é

habitual, e aliás pensa trazer, não brevemente, mas em tempo oportuno, um

regulamento, para que todos saibam quais são os critérios que estabelecem a

cedência dos espaços para as tasquinhas.

Contudo, são aqueles que foram desde sempre, há muitos anos a esta parte, ou

seja, não se pode repetir de um ano para o outro, e tem que se apresentar o

relatório de contas à câmara municipal em dia. São coisas muito simples, este ano

concorreram 13 associações, os espaços são 8, há um que é fixo, o do XiraClube,

peloquesão7.

Não se conseguem, de facto, abranger todos os que pedem, aliás, desses 13

alguns estavam eliminados à partida, porque já tinham concorrido o ano passado,

pelo que, analisando os critérios, quase que pode dizer que se abrangeram quase

todos os pedidos, não existindo nenhuma outra análise que não esta.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO OLIVAL DE FORA - VIALONGA

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, referindo que há 15 dias atrás os

membros da CDU perguntaram, na reunião de câmara, como é que tinham sido

cedidos os espaços do ginásio do pavilhão Olival de Fora, em Vialonga, a uma

empresa, para aí praticar as suas atividades físicas.

Na altura o que lhes foi dito é que de facto esta empresa utilizava apenas o

ginásio, e que pela sua utilização pagava uma taxa idêntica às taxas que se

praticam a nível particular.

Chegou-lhes a informação que esta empresa está a utilizar, não só o ginásio, mas a
própria nave do pavilhão Olival de Fora, e que pela sua utilização foram

transferidos horários que desde há muito estavam assumidos para com o

movimento associativo, neste caso da freguesia de Vialonga, bem como que esta

associação do movimento associativo, que normalmente utilizava a nave, nem

sequer foi avisada da alteração de horário, e que chegou lá para utilizar o espaço e

foi-lhe dito que naquele dia não era possível, porque esta entidade privada passava

a utilizar também a nave neste horário.

Gostariam de saber de facto se isto acontece ou não, porque no mínimo é um

pouco “chato” para quem usa há muito tempo aquela zona, naquele horário, não

ter sido avisado previamente que alguém se sobrepôs ao seu interesse. Gostariam

também de perceber por que é que no cartaz de informação aparece o logotipo da

SFRA - Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, e a entidade nada tem a ver

com a SFRA. Assim, gostavam de saber afinal que tipo de taxas é cobrado pela

utilização deste espaço por uma empresa.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que pedirá ao Sr. Vereador António Félix

que analise bem esta questão, porque lhe parece que há alguma matéria que

requer um melhor esclarecimento.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PISCINAS DA PÓVOA DE SANTA IRIA

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, referindo que houve uma

requalificação na parte dos chuveiros das piscinas da Póvoa de Santa Iria, e chegou

aos membros da CDU a informação que essa requalificação não foi feita da melhor

forma, e que há ali algumas dificuldades em utilizar o chuveiro.

Se o Sr. Presidente entender depois poderá explicar melhor, se calhar não vale a

pena agora, mas de facto seria de ver, porque há ali qualquer problema que

dificulta que as pessoas tenham acesso à pressão da água, e era bom, se se

intervém nestas zonas, e bem, que se fizessem as coisas da melhor forma.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o Sr. Vereador António Félix irá ver o que

sepassa.

aod 13



a FI. Livro _____________

Ai FI.Ata ,)?3
ti ti .1 Reunião de 2014/10/08

Município Proc2 ___________________

de 1V
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

JARDIM MUNICIPAL CONSTANTINO PALHA - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que por várias vezes, e não é o

caso agora, os membros da CDU levantaram a questão da requalificação do jardim

Municipal Constantino Palha, inclusivamente foi-lhes dito, pelo Sr. Vice-Presidente,

e vereador responsável, na altura, que o jardim iria ser requalificado em termos de

plantas e flores, e aguardava-se o tempo oportuno. Contudo, já passou uma série

de tempo, esse tempo oportuno, e continua-se com tubos de borracha, que são a

maioria das flores do jardim.

A nova questão que gostaria de trazer tem a ver com a parte norte do jardim. Há
os equipamentos de manutenção, e vários munícipes e fregueses de Vila Franca de

Xira têm-lhe solicitado para trazer à câmara municipal novamente a abertura do

bebedouro que existia em frente da entrada principal da União Desportiva

Vilafranquense. Sabe que agora se aproxima o inverno, há menos sede, mas há

pessoas que fazem manutenção, e era importante que estivesse, e estão lá

condições para voltar a pôr o bebedouro.

Reporta-se ainda ao relógio de sol, aquela bola que lá existia, que ficou de ser

colocada e até agora não foi, bem como à reconstituição ou reinstalação das

estátuas que existiam no jardim municipal. A propósito de estátuas, na escadaria

principal da União Desportiva Vilafranquense há ainda restos dë material das

estátuas, que já lá estão há meses ou anos.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Vítor Silva, referindo, sem pretender ser injusto

para ninguém, que não tem conhecimento, a não ser pela indicação que foi feita,

das tertúlias na rua, que houvesse qualquer animação cultural no jardim

Constantino Palha. Ainda há poucos anos foi gasta uma verba importante na sua

modernização, e seria importante haver também uma programação, com alguma

animação, de modo a poder levar para lá cada vez mais as pessoas.

Tem condições para isso, tem um belíssimo coreto,~um café junto ao rio e tudo o
mais, o que se enquadra perfeitamente num espaço muito agradável, e poder-se-

ia, com alguma animação de atividade cultural, çoncertos e outras atividades

semelhantes, contribuir para que fosse mais utilizado, chegando-se à conclusão de

que se têm as coisas, mas não se retira partido delas, quando muitas vezes seria
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possível utilizá-lo de uma outra maneira.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que procurará dar três ou quatro

informações, que decorrem de matérias colocàdas pelos Srs. Vereadores,

sobretudo no que respeita a questões importantes da política de intervenção

urbana, relativamente ao esforço de requalificação do espaço público que se tem

vindo a fazer, quer na criação de novos espaços verdes, quer na qualificação do

espaço público no geral, melhoria das acessibilidades e a reconversão de espaços

verdes, que se tornaram hoje espaços muito procurados pela população.

Aí, fala desde logo do jardim Constantino Palha, do jardim municipal de Vila Franca

de Xira, que tem vindo, fruto da intervenção que foi feita, e da colocação da

cafetaria, que o Sr. Vereador Aurélio Marques referiu, a ser um espaço novo, de

atividades, sobretudo para quem tem crianças pequenas.

Tomou a devida nota relativamente à questão do bebedouro e à animação do

próprio jardim, e, para além destas atividades que se estão a trazer para dentro do

jardim, realizam-se ou procuram-se realizar outras que, podendo ser feitas noutros

locais, quando são em Vila Franca de Xira procura-se puxá-las para lá.

Para além do exemplo das tertúlias, que já começa a ser tradicional anualmente,

refere uma outra atividade que se fez este verão, que foi o RIFFEST, o concurso de

bandas jovens, feito exatamente no jardim para trazer mais gente.
De qualquer das formas é uma recomendação que regista, uma vez que

corresponde também ao que se tem vindo a fazer.

Quanto à questão do talhão central, que se abordou várias vezes, ele já foi alvo de

experiência, em termos de colocação de plantas por duas vezes, mas é muito

sombrio, porque as árvores que estão por cima criam uma grande sombra. De

qualquer das formas crê-se, pelo menos tem essa experiência, que já se encontrou

o tipo de planta que há de conseguir pegar ali, e a Arqt~ Catarina Conde tem

indicações, até ao final deste ano, para ter esse talhão reconvertido.
Tendo em conta o facto de ser realmente sombrio, pode acontecer o que já
aconteceu por duas vezes, ficar todo preparado, e as plantas depois não

conseguem vingar. No entanto, está convicto, das pesquisas que se fizeram e da
adaptação do espaço, que o assunto ficará resolvidq, e espera que não volte a ser

assunto, porque os serviços se têm dedicado a ele com alguma intensidade.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

QUESTÕES COLOCADAS NA ÚLTIMA REUNIÃO DE CÂMARA RELATIVAS À LISTAGEM
DOS COMPROMISSOS

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo-se à Iistagem dos

compromissos da última reunião de câmara, em que, por várias intermitências que
houve nessa altura, o Sr. Presidente não lhe respondeu à questão que colocou, dos

3 000,00€ do logotipo da biblioteca municipal de Vila Franca de Xira. Na ata consta

lá a intervenção, mas volta a relembrar.

Os serviços da câmara municipal não tinham condições de criar esse logotipo?

Porquê o arquiteto Miguel Arruda? Como disse na altura, sem ofensa, será para ele

ganhar mais uns “trocos”, ou era mesmo obrigatório, pelo contrato do projeto? Se

era, por que não foi incluído no projeto?

O Sr. Presidente também não respondeu à questão dos 4 900,00€ do estudo do

balcão único. Onde para esse estudo? Em que situação se encontra? Quando é

instaladoobalcãoúnico?
Respondeu o Sr. Presidente, quanto ao balcão único, que de facto foi necessário

fazer um estudo de readaptação do espaço para o efeito, sendo que o balcão teve

algum espaço de expectativa, tendo em vista as questões que se colocam hoje

acerca do Tribunal de Comércio.

Não se quer que o ministério venha a dizer que não se encontrou ou não se

colocaram à sua disposição espaços, e um deles até poderia ser esse. Portanto,

enquanto não se tiver a certeza do que é que o ministério quer, não é possível
avançar, sendo que poderá, mais tarde, falar sobre a questão do Tribunal de

Comércio, se no final da reunião houver tempo, porque teve ontem uma reunião

com o Sr. Secretário de Estado, e gostava de dar conhecimento do seu resultado.--

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionado que por acaso, quanto ao logotipo da

biblioteca, não sabe se os Srs. Vereadores já terão recebido o dossiê técnico, que
também tinham pedido, e se não receberam pedirá ao Dr. Alexandre Sargento que

tome nota, porque ele já lhe tinha sido enviado, para o próprio o enviar. Se não

receberam, tem que ver o que se passou sobre essa matéria, mas dá conta que,

tendo em conta a qualidade do edifício, e a filosofia da própria intervenção

arquitetónica no espaço, fazia todo o sentido que o estudo do Iogotipo e dos
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materiais a ele conexos pudesse ser elaborado pelo próprio Arqt~ Miguel Arruda,

pela sua equipa. Foi o que foi feito, pensa que muito bem feito, sobre esse ponto

de vista, e é claro que os técnicos municipais já estão a trabalhar sobre outro tipo

de materiais, por exemplo, os convites da própria inauguração foram já feitos pelos

mesmos.

Portanto, é uma questão perfeitamente adequada, e crê que podem estar todos

satisfeitos, quer com o resultado do logotipo, quer com o funcionamento que a

Fábrica das Palavras já teve nestas três primeiras semanas, ainda atípicas, porque

a pressão de pessoas e a vontade de irem visitar a biblioteca é ainda grande, e

diria que até ao final do ano será um fluxo de pessoas que se estabilizará,

permitindo então lançar as novas programações para o ano de 2015, que

começaram já com alguns espetáculos, com uma enormíssima adesão do público.

Crê que se está exatamente no caminho que se queria, que era dar uma dimensão

concelhia e supraconcelhia àquele equipamento, :pelo que não pôde também

deixardeoreferir.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Aurélio Marques, perguntando se não deve inferir
das palavras do Sr. Vice-Presidente que não está a tirar mérito, nem categoria

técnica aos técnicos da câmara municipal, ao que o•Sr. Vice-Presidente respondeu

antes pelo contrário. Não sabe se foi essa a intenção do Sr. Vereador Aurélio

Marques quando colocou a pergunta, partir desse princípio, mas não é essa a

intenção da câmara municipal, e não sabe se será a intenção do Sr. Vereador.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

LIMPEZA DE CONTENTORES NA QUINTA DOS ANJOS - CASTANHEIRA DO RIBATEJO--

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que levantou, na última reunião

de câmara, uma questão sobre a Quinta dos Anjos, na Castanheira do Ribatejo,

relativa à limpeza dos contentores, que segundo informações que recolheu ontem

continua sem ser feita. já passaram 15 dias, sabe que é pouco, mas segundo lhe

disseram os moradores não foi ainda feita a limpeza dos contentores.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que o Sr. Vice-Presidente tomou boa nota

desta questão.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, referindo que tomou boa nota da questão. --
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ACESSOS PEDONAIS AO CENTRO DE SAÚDE DO BOM SUCESSO - ALVERCA DO

RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo trazer alguns casos, alguns já
repetidos, sendo o primeiro de todos o dos acessos pedonais ao centro de saúde do

Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo.

A população de Arcena já há muito conhece a situação, falta a limpeza das

margens, associadas aos caminhos pedonais, não existem apoios, não existem

pontos de repouso do declive, e torna-se muito penoso, sobretudo na época de

chuvas que se aproxima, porque é um caminho que se começa a tornar

completamente intransitável a quem pretende aceder ao centro de saúde.
É também lamentável que os membros da CDU continuem a ver, depois de vários

anos de existência deste equipamento, um centro de saúde onde as pessoas

pretendem levar os seus filhos, a subir e descer escadas com os carrinhos de bebé

ao colo, porque não existem rampas para acessibilidade a pessoas de mobilidade

condicionada, ou carrinhos de bebés.

Por outro lado, nas próprias escadas, principalmente a população mais idosa

continua a ter graves problemas para subir e descer, porque, pura e simplesmente

não existem pontos de apoio, ou seja, no mínimo corrimãos, sejam eles centrais ou

laterais, que auxiliem as pessoas a subir e descer estas escadas.

Também neste caso, como deverá ser perspetivado por todos, quando a época das

chuvas começa as coisas agravam-se substancialmente.

já passaram vários anos desde a inauguração do centro, urge colmatar estas, não

deficiências, mas ausências de equipamentos que apoiem as pessoas à utilização

competente do centro de saúde, e gostavam de saber quando é que a câmara

municipal pretende dotar estes acessos das condições mínimas de utilização.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que durante anos a CDU não

deixou de batalhar sobre a ausência de acesso, e portanto esta é a evolução das

coisas, quando se consegue resolver um problema, há outros por resolver, e

concorda com isso.
É sempre possível melhorar, mas também quer dizer ao Sr. Vereador Paulo

Rodrigues, antes do mesmo estar nestas funções, que já se falava sobre a matéria.
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Anteriormente era porque era um carreiro sem condições nenhumas para as

pessoas conseguirem passar na zona. Foi feito, e hoje considera-se que é

necessário fazer outras melhorias.

Tentar-se-á corresponder áquilo que o Sr. Vereador colocou, bem assim como

quanto às questões constantes na folha que os membros da CDU fizeram o favor

de fazer chegar, que se anexa e dá por inteiramente reproduzida nesta parte da

ata, sobre as escadarias e melhor mobilidade para o centro de saúde.
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Acesso pedonal da população de Arcena para o centro de Saúde do Bom Sucesso: falta
mesmo cumprir com qualidade!

A população de Arcena já merecia
~ um acesso pedonal ao Centro de

‘ Saúde do Bom Sucesso, com mais
consistência e que permitisse a
utilização, segura por todos. A falta
de limpeza das margens, associada
à inexistência de apoios para os mais
debilitados e pontos de repouso no
declive tornam-no penoso e até
perigoso para certas pessoas.
Durante os meses mais chuvosos,
novos riscos surgem para quem o
utiliza, desde a lama até à própria

integridade do piso.
Os utentes com carrinhos de bebé, têm de
fazer várias pausas durante o percurso, e
ao chegar ao Centro têm de pegar no
carrinho (ao colo) para descer as escadas,
uma vez que, não existem rampas no local.
Também os idosos que utilizam este
acesso sentem dificuldades, uma vez que
não existem apoios para descer e subir
com maior segurança as mesmas escadas
de acesso ao Centro.
Estas situações descritas agravam-se na
época das chuvas.
É inaceitável que a Câmara aplique os
dinheiros públicos ao serviço das
necessidades dos privados e depois esteja
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à espera de um loteamento para fazer aquilo que é
da sua competência.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

UTILIZAÇÃO DO TERRENO JUNTO À. ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO DA PÓVOA

DE SANTA IRIA COMO PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que gostaria de saber se o Sr.

Presidente já tem resposta relativamente ao promotor imobiliário dono do terreno

junto à estação de caminhos de ferro da Póvoa de Santa Iria, no sentido dos

membros da CDU saberem quando é que a câmara municipal pode avançar com a

requalificação ou arranjo daquele espaço, no sentido de o dotar das condições

necessárias para a utilização enquanto parque de estacionamento, por todos os

utilizadores da estação.

As chuvas já começaram, e quem passar por lá vê perfeitamente que o parque ou
terreno está completamente intransitável, fruto dos buracos que as chuvas já
começaramaabrir.
Foi um terreno que já foi utilizado como feira semanal da Póvoa de Santa Iria, já
tinha sido utilizado como parque de estacionamento, com certeza que o promotor

imobiliário deu autorização para todas essas utilizações, e não percebem por que é

que neste momento ainda não é a câmara municipal possuidora de autorização do
promotor, para a requalificação deste terreno, que passa, única e exclusivamente,

pela recarga do pavimento, com resíduos de fresagem.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que se haverão de colocar lá as fresagens,

quando houver, como já disse numa ocasião anterior, condições para o efeito,

porque há outros trabalhos para fazer para além desse.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PASSAGEM INFERIOR AO CAMINHO DE FERRO - PÓVOA DE SANTA IRIA

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo-se à passagem inferior ao

caminho de ferro, na Póvoa de Santa Iria, dizendo que hoje em dia ninguém utiliza

aquela passagem inferior. Não tem iluminação, está completamente alagada nos

tempos de chuva, o escoamento das águas pluviais está entupido, não é feito, e é

uma passagem inferior completamente intransitável.

Assim, os membros da CDU gostariam de saber o que se pensa fazer para a

requalificação deste espaço, no fim, no sentido de poder ser utilizado pela
população, nos seus movimentos pendulares de atravessamento da linha de

caminho de ferro.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que este é um caso evidente, de que nem

sempre a democracia tem razão. Há alguns que se lembram da grande discussão

que foi a necessidade de fazer aquela passagem inferior, muitos acharam que era

um desperdício gastar aquele dinheiro, e sobretudo um desperdício, tendo em vista

que a solução não era a adequada, na medida em que as questões de nível freático

que ali existiam facilmente iriam revelar problemas e dificuldades, que surgem

todososanos.

Enfim, foi para aí que se foi, houve pessoas que na altura se bateram muito por

esta passagem inferior, um dos quais, o que mais lutou, infelizmente já não se

encontra entre os vivos, e uma vez confidenciou-lhe que se calhar poder-se-ia ter

seguido outra solução, mas foi essa, e agora tem que se gerir e tentar melhorar o

mais possível.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ESTRADA NACIONAL 10 - TROÇO ENTRE ALVERCA DO RIBATEJO E VILA FRANCA DE

XIRA

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo-se a uma questão relacionada

com a EN1O, sobretudo no troço entre Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira,

dizendo que a situação já foi colocada várias vezes, o mato está a tomar conta das

bermas da estrada, os sinais rodoviários, placas toponímicas e de informação,

estão completamente obstruídas por vegetação, e os condutores não veem

nenhuma destas placas que se encontram na EN1O.

Desafia todos os presentes, quando saírem desta reunião de câmara, pois muitos

irão com certeza em direção a Vila Franca de Xira, a tomarem boa nota do que está

a dizer, pois os sinais não são vistos, as bermas estão obstruídas, e os canais de

escoamento de água estão obstruídos.

Pensa que com certeza a câmara municipal já notificou a Estradas de Portugal

desta situação, mas a verdade é que nada rigorosamente foi feito, e urge ser feito,

principalmente no que diz respeito aos sinais rodoviários, porque isso entronca

com a segurança rodoviária.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que esta é uma questão de que se tem

vindo a falar várias vezes com a Estradas de Portugal, pois é uma sua atribuição, e

ir-se-á também, mais uma vez, insistir nesse sentido.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO SOBRE O TEATRO SALVADOR MARQUES - ALHANDRA
Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que os membros da CDU, há um

mês atrás, no dia 10 de setembro, fizeram a entrega, que não foi bem no dia 10,
nesse dia anunciaram-na, mas entregaram no dia a seguir, se não está em erro, de

um requerimento a solicitar todos os documentos existentes sobre o Teatro

Salvador Marques, em Alhandra, nomeadamente, e muito principalmente, o

célebre estudo que foi anunciado na comunicação social que foi entregue em

janeiro à câmara municipal, de que não foram recetores.

A verdade é que requerimento foi entregue, já passou um mês, continuam a não

ser recetores desses documentos, e gostavam de saber o que é que se passa

relativamente a esta matéria.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que vai ver se ainda hoje é entregue,

porque já o tem consigo, e não há razão nenhuma para que não o seja. Neste

sentido, vai fazer com que ele hoje chegue ao gabinete dos Srs. Vereadores.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO SOBRE A CIDADE DE ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que fará uma pequena intervenção sobre

a cidade de Alverca do Ribatejo, e em seguida deixará algumas questões.

Referiu ser nada mais oportuno do que realizar um novo estado da arte, desta vez,

não da cidade de Alverca, mas da união das freguesias que constitui a cidade de

Alverca e a vila do Sobralinho, sendo hoje esta região do concelho de Vila Franca

de Xira a segunda mais populosa do concelho, com cerca de 36 100 habitantes.

Esta união de freguesias é a segunda região atualmente do concelho, com os tais

mais de 36 000 habitantes, espalhados por 26 553 km, e continua a ser o motor do

concelho, apesar de tudo, e apesar da responsabilidade que o Partido Socialista

teve na reforma administrativa, o que não é dito só pelo próprio, porque se fosse

era suspeito, mas pelo atual líder da oposição, Dr. António Costa, que disse que a

reforma administrativa foi feita por ausência do Partido Socialista e

irresponsabilidade do Partido Socialista. Foram palavras que o Dr. António Costa
utilizou variadíssimas vezes, porque fez uma reforma igual em Lisboa, e

condicionou o Governo na perspetiva que tinha a fazer. Portanto, cada um deve
tirar ilações desse facto.

Uma nova forma de desenvolvimento e regeneração urbanos, conjugando a parte

industrial, a zona de serviços e a zona urbana, são coisas que farão a diferença no

futuro desta cidade, e da vila do Sobralinho, porque o objetivo é a harmonia, a

sustentabilidade, o desenvolvimento socioeconórnico e, ao mesmo tempo,

preservar, desenvolver, recuperar e regenerar as características marcadamente

urbanas desta região.

Olhar esta cidade ou olhar a união no seu todo tem que ser objetivamente projetá

la num futuro, que não é igual à primeira declaração que fez em reunião de câmara

sobre o estado da arte na altura, de Alverca do Ribatejo, em 2005, mas é diferente

projetá-la no futuro, porque há mais desafios e mais dificuldades.

Não deixa de ser interessante que é preciso projetá-la para o futuro, com os mais
novos e os mais velhos, dando a necessária atenção a estas gerações, que têm

ambições diferentes, têm necessidades diferentes, mas acima de tudo querem um

futuro saudável, e com mais qualidade de vida.
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Não deixa de ser importante reter o que se espera do novo quadro de regeneração

urbana do concelho, e em particular desta região? que apesar de tudo continua a

ser o motor do desenvolvimento económico do concelho, mas também não deixa

de ser interessante que foi das que mais sofreu com as retrações do investimento. -

Não existem os centros comerciais que estavam previstos, e relembra que em fase

final do mandato eram três as aprovações para novos centros comerciais no

concelho.
Não deixam de ser interessantes os parques de serviços fechados? os parques

industriais que se têm completamente fechados e transformados em autênticos

cemitérios industriais? e portanto pergunta-se? efetivamente, qual é o projeto desta

governação do Partido Socialista no concelho de Vila Franca de Xira? em particular

na região que é o motor do concelho, a região empregadora do concelho, aquela

que deve? efetivamente, ajudá-lo a crescer, e a sair desta situação difícil? sendo

bom também lembrar que tem dos índices de desemprego mais elevados do

concelho e uma média superior à do país, que convinha ter em atenção.

Continuou, mencionando que as propostas que existem atualmente? de expansão

urbana, porque ainda existem? estão contidas nos planos de urbanização, em

projetos de loteamento, demostram claramente o desajustamento e irrealismo e,

nalguns casos, a irresponsabilidade que foi a aprovação do plano diretor municipal,

queseencontraemvigor.
Recorda que foi feita uma aprovação do plano diretor municipal em vésperas de

eleições autárquicas, duma forma absolutamente à pressa, sem a discussão e o

tempo necessários para se avaliarem todas as propostas.

Desta forma, seria importante ter a coragem para poder voltar atrás, colocar em

causa os interesses estabelecidos e defender o concelho, para que os pequenos e

grandes investidores possam voltar a acreditar na rpgião, e voltar a colocar o seu

investimento e capital.
Neste sentido, seria importante sublinhar alguns projetos e ideias em que, pela sua

importância, os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de saber o ponto de
situação.

Um é a chamada e já velha variante rodoviária de Alverca. Qual é o ponto de

situação? O que é que espera a câmara municipal fazer, já que o atual presidente
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disse que seria possível que avançasse em partes, em troços? Como é que isto

será possível, e em que condições?

Quanto à criação e expansão do passeio ribeirinho, que termina na vizinha União

das Freguesias de Pávoa de Santa Iria e Forte da Casa, como é que se pode

expandir este passeio ribeirinho, e fazê-lo chegar ao Sobralinho, encostar à

restante União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz?

Como é que é possível? Pensa que é perfeitamente possível, até porque, passando

pelo atual terreno da ETAR, passa por caminhos públicos, e só não foi feito para

que se deixe daquela forma que ali está, para tentar dar a noção de que se tem de

resolver um problema de um terreno para uma ETAR, quando se poderá

perfeitamente fazer passar o caminho, e resolver isso numa fase seguinte.
É preciso, efetivamente, melhorar as condições ambientais, quer na recolha de

resíduos sólidos urbanos, quer na limpeza e lavagem das ruas, nesta Cidade e

união de freguesias, enquadrando-se aqui a questão do jardim-parque e do

Robotarium de Alverca.

O jardim-parque é um jardim que tem anos, entretanto passou-se a chamar Álvaro

Vidal, era preciso recuperá-lo, e não é preciso fazer milhões de investimento, é

preciso é dar a atenção devida ao jardim Álvaro Vidal, a que se deu já a alguns

jardins no concelho. Alguns até já foram referidos em reunião de câmara, já
tiveram três intervenções desde que o Partido Socialista chegou à câmara

municipal, e o jardim Álvaro Vidal teve “zero” intervenções desde que o Partido

Socialista chegou à câmara municipal.

É importante melhorar a cadência das linhas de circulação do serviço urbano e o

seu alargamento às novas zonas urbanas, e esta situação não se resolve só com

uma entidade do Estado, seja ela qual for, que a maior parte das pessoas sentadas

nesta sala ou que vive na cidade de Alverca não conhece.

A câmara municipal tem de resolver de uma vez por todas o seu espaço urbano,

porque é ela que define regras. Tem, em primeiro lugar, que verificar as

necessidades, de seguida falar com os operadores, e depois apresentar uma

proposta para que os cidadãos sejam verdadeiramente servidos de melhores

transportes públicos.
Quanto ao comércio tradicional na cidade, é sistematicamente falado que é preciso
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recuperar o comércio tradicional na cidade, e até hoje, com o devido respeito, a

maior cidade do concelho, que era a maior, e continua a ser, mas hoje integrada na

segunda região do concelho, continua sem nenhuma medida ativa de

desenvolvimento do concelho.
Considera ser importante que a câmara municipal verifique o que quer fazer, na

cidade e região que é motor do concelho.

Relativamente à valorização do polo tecnológico da OGMA, sabe que há muitos que

dizem que é uma coisa do passado, mas a verdade é que a maior indústria

aeronáutica do país está em Alverca do Ribatejo, tem 2000 trabalhadores, tem

“know-how” nesta cidade, e não basta dizer que é a cidade da aeronáutica,

colocando uns “outdoors” e cartazes, é preciso criar verdadeiramente o tal

“cluster2” e o tal apoio ao desenvolvimento da aeronáutica, para que não se

continue a assistir a que os principais investimentos do futuro sejam feitos fora da

cidade de Alverca, e não em Alverca e no concelho de Vila Franca de Xira. É aqui

que se marca a diferença das novas gerações, não é com o betão, é com o

conhecimento e a formação dos cidadãos.

Dever-se-ia ostentar com orgulho, como ostentam outros concelhos que têm níveis
de abandono escolar muito inferiores aos que se têm neste concelho, e isto não é

só uma obrigação do Governo, é dos municípios, que criam condições aos seus

cidadãos para que os pais consigam ter os seus filhos mais tempo a estudar, e é

aqui que marca a diferença para futuro.

Quanto à melhoria dos cuidados de saúde no concelho, em particular em Alverca

do Ribatejo, o Sr. Presidente de junta fez uma declaração que julga que

corresponde à verdade, mas não sabe, pois não estava na assembleia de freguesia,

vem retratada num jornal, em como o atual responsável do ACES - Agrupamento

de Centros de Saúde, é uma pessoa que gosta tanto do que faz que até colocou

horários para que os médicos tivessem de cumprir. Portanto, há um conjunto

desses senhores e senhoras que ficaram mal dispostos, e alguns até saíram do

concelho.

Não sabe se é verdade, mas se for pensa que o responsável do ACES cumpriu a

sua obrigação, pois cada um é pago para cumprir uma missão, e não é pago para

fazer de conta que cumpre uma, e cumpre efetivamente outra. Se assim for,
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deveria esta câmara municipal avaliar, e perguntar ao Governo, então, e à

Administração Regional de Saúde, o que pensa fazér para dotar o concelho com

mais médicos, e em particular a cidade de Alverca.

Terminou, reportando-se aos pontos críticos, que continuam por resolver, muitos

deles desde 2005, estando-se em 2014, como as questões das casas de Alverca,

do estacionamento junto à estação, das AUGI, ou o problema da Malvarosa, que

não é só desde 2005, é saber quando é que se fecha definitivamente esta

urbanização, que, por muito que custe a alguns é efetivamente das melhores

urbanizações da Área Metropolitana de Lisboa, e é a melhor urbanização do

concelho de Vila Franca de Xira. No entanto, é preciso mantê-la e fechar todos os

compromissos que existem com o urbanizador, porque não é aceitável que se
continuem a deixar arrastar situações, nomeadamente as receções.

Depois, há a questão do terreno da ETAR, que é importante acabar, para que não

se transforme em mais uma peça inacabada do regime.

Na via privada é preciso, de uma vez por todas, definir que tipo de intervenções se

quer na cidade de Alverca, a regeneração que se vai querer, a articulação que se

quer entre a atividade comercial, a atividade de habitação e a atividade industrial. -

É preciso acabar com a mistura de usos, que não é de agora, já vem de há uns

anos, e que todos os instrumentos que avaliam o território, e que a câmara

municipal pede, e bem, dizem. Todos dizem o mesmo, é a mistura de usos, e

enquanto existir é difícil mudar a perceção que a população, fora, tem do concelho.

Terminou, referindo-se aos desafios e desenvolvimento empresarial, dizendo que é

preciso definir exatamente o que se quer para esta região, porque enquanto não se

definir continuar-se-á a ter projetos adiados, projetos inacabados, cemitérios

industriais e parques de serviço fechados.

Aí, dever-se-ia definir o que se quer fazer de futuro, para esta região do concelho

ser verdadeiramente o motor do concelho, criar mais empregos e acabar com a

calamidade que é o desemprego no concelho.

Interveio o Sr. Presidente, referido que o Sr. Vereador Rui Rei fez uma longa

exposição sobre o estado da arte, não vai fazer grandes comentários, porque

senão iria estar muito mais tempo certamente do que aquele que o Sr. Vereador

esteve, mas não resiste em dizer que aquilo que colocou é a radiografia perfeita do
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desastre do desenvolvimento económico da política económica deste Governo, que

não permite, efetivamente, que as empresas consigam evoluir, crescer e criar

postos de trabalho.

Depois, e já o disse mais do que uma vez, o atual Presidente da República, na

altura Primeiro-Ministro, e o Sr. Ministro da Indústria, Mira Amaral, que fazem

grandes dissertações económicas sobre o país, foram os “coveiros” da indústria

pesada no concelho de Vila Franca de Xira, e a eles se deve o fecho de algumas

das indústrias do país.

A vida tem destas coisas, compreende que ao Sr. Vereador cabe dizer outra coisa,

mas o próprio já está na câmara municipal há muitos anos, conhece de facto estes

processos, o que não quer dizer que a câmara municipal não tenha uma palavra a

dizer nestas matérias.

Tem, mas há uma política de fundo, estratégica, que passa muito pelos governos

que estão em funções em cada momento. Tem-se vindo a conseguir atrair algumas

empresas para o concelho, e o próprio esperava :por vezes, sinceramente, um

maior conforto da parte do Governo nalgumas matérias, e às vezes não há essa

compreensão, como por exemplo aquilo que o Ministério da justiça está a fazer ao

município relativamente à “trapalhada” de dizer que o Tribunal do Comércio ficava

em Vila Franca de Xira, e agora foi provisoriamente para Loures, dizendo que em

Vila Franca de Xira não há condições de dignidade, mas certamente que em

Loures, nos contentores e naquilo tudo, a dignidade é muito maior.

Há uma série de matérias que o Sr. Vereador coloca com a qual está de acordo,

sem dúvida nenhuma, fez uma declaração de fundo, e naturalmente que nada lhe

custa dizer que há matérias com as quais concorda e a necessidade de,

efetivamente, ter um olhar criterioso e planeado do território.

Poder-se-á dizer que se quer, neste local, este tipo de atividade, e que se quer

noutro, para que cada vez que um empresário venha a Vila Franca de Xira, para

instalar a sua empresa, claramente se dizer que o poderá fazer, e quais as

condições para tal.

De qualquer forma, tem-se vindo a assistir à vinda de muitas empresas, pequenas

e médias, que se têm instalado no concelho. É uma informação que tem através da

Caixa Geral de Depósitos, uma informação que lhe deram, de uma procura muito
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grande de empresas que pretendem vir para o conc~lho. São pequenas empresas,

com postos de trabalhos. Tudo junto são muitos postos de trabalho, que são muito

importantes para o concelho.

Sobre a aeronáutica, há algumas questões que têm vindo a ser faladas com a

OGMA, e ir-se-á ver também, sobre a matéria, o que é que o próprio Governo

decide sobre a Portela+1. Está-se expectante, não sabe o que vai acontecer, há

uma decisão que o Governo tem que dar. já se tinha comprometido a dar esta

informação, e ir-se-á ver, quanto aos estudos que foram feitos, para onde é que

apontam.

A câmara municipal entende que Alverca tem todas as condições de ser

complementar à Portela, e ir-se-á ver o que vai acontecer.

O Sr. Vereador falou de cuidados de saúde, e já teve ocasião de responder que, no

âmbito do ACES, faltam “somente” 33 médicos de família, não é muito. Aí, a única

coisa que a câmara municipal pode fazer é insistir, como tem vindo a fazer.

Relativamente ao terreno da ETAR, tem que se encontrar uma solução, sem dúvida

nenhuma, e há muitas matérias de que o Sr. Vereador falou que têm muito a ver

com questões de regeneração urbana.

Terminou, informando, a este propósito, que a partir de 13 deste mês todas as

segundas-feiras, até às 21h00, em vários locais, salvo erro até ao dia 10 de

novembro, vão-se realizar “workshops” sobre várias matérias, o primeiro será

sobre comércio, e depois serão várias as questões, pelo que convida todos os Srs.

Vereadores a participar, para darem sugestões e transmitirem o seu pensamento

sobre as matérias.

aod 22 7/7



FI. Livro _____________

1 t4j Reur~ão de 2014/10/08
Município j Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ESCOLA DO BREJO - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, reportando-se à escola do Brejo, questão que

levantou na última reunião, e que o Sr. Presidente disse ao Sr. Vice-Presidente para

avaliar.

A escola foi prometida à AIPNE, que é uma associação para a integração de

pessoas com necessidades especiais, e os membros da Coligação Novo Rumo

gostariam de saber como e quando é que a câmara municipal irá ceder esta escola

para as instalações que esta associação tanto necessita para resolver os seus

problemas, e prestar um enorme serviço à população do concelho de Vila Franca
deXira.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dizendo que teve uma reunião com a junta

de freguesia e a direção da AIPNE, exatamente sobre esta escola, e o que se

verificou naquela reunião foi genericamente que a escola tem capacidade, pela

área que apresenta, para ser partilhada entre os serviços da junta e da AIPNE, que

neste momento ainda não tem solução financeira para a realização das obras

adequadas para a instalação, sobretudo do centro de atividades ocupacionais.
Por outro lado, foi também verificado nessa reunião que a mais-valia da existência

dos serviços oficinais da junta de freguesia ali facilitava a realização das atividades

ocupacionais por parte das pessoas com necessidades especiais, no caso as

pessoas que são os utentes da AIPNE.

Portanto, o que ficou genericaniente definido foi que se poderia fazer uma

cedência à junta de freguesia com uma reserva de espaço para a AIPNE, que aliás
foi vista exatamente qual é. Não tem consigo a planta, mas depois desta reunião

foi feita uma deslocação à escola, com a junta e a AIPNE, no sentido da

determinação exata das entradas, pois pode inclusivamente ser criada uma dupla
entrada na própria escola, que venha a facilitar a utilização por parte de ambas as

entidades, o que traz também uma mais-valia relativamente a alguns gastos

correntes, que a junta poderia assumir, quer com a água, quer com a luz, e que
doutra maneira a AIPNE não teria condições para poder avançar.

Está-se neste momento a aguardar, sob o ponto de vista formal, a formalização
entre as entidades sobre esta matéria, para, numa fase posterior, vir então à
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SITUAÇÃO DO INTERMARCHÉ - VIALONGA

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, reportando-se à situação do lntermarché, em

Vialonga, dizendo que gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, pois tem

passado lá. Há 2 ou 3 dias que não passa, passou nos últimos dias, não sabe se

entretanto abriu, mas deu-lhe a sensação que as máquinas estavam a colocar o

betuminoso naquelas vias de acesso, e que, se não abriu, estava para abrir.

Recorda que se falou desta questão em várias reuniões, e numa delas o Sr.

Presidente disse que o assunto viria à reunião de câmara para ser conversado, e
não veio até ao dia de hoje.

Aquilo que viu foi as máquinas a avançar sem esta câmara municipal ter sido

chamada a pronunciar-se sobre tal facto, e recorda, mais uma vez, que com o

anterior proprietário do lntermarché nada daquilo foi possível. Tudo aquilo era

impossível, tudo aquilo foi falado em reunião de câmara pelo poder político e pelos
técnicos.

Se o Sr. Presidente o puder esclarecer, pode ser que se possa resolver a questão, e

não sabe se alguma IPSS já recebeu os 24 carrinhos que estavam para ajudar, mas

deverá ser essa a questão sobre a qual o Sr. Presidente gostaria de falar.

Volta a dizer que com o anterior proprietário do lntermarché nada disto foi

possível, tendo o próprio feito intervenções variadíssimas vezes a propósito da

recuperação da chamada estrada dos Caniços, quer da intervenção na rotunda,

quer dos acessos, e foi-lhe dito sempre que não era possível, e que não só, não

sendo possível, criava problemas nos acessos a Vialonga.

Contudo, foi possível agora, com a mudança de proprietário, e não sabe se passou

a ser um proprietário com maior dimensão, admite que sim, porque, ao que

parece, é gerido diretamente pela casa mãe em Portugal. Assim, pergunta mais

uma vez o que mudou? O que é que mudou na questão da execução da rotunda? O

que é que mudou na questão da execução dos acessos? O que é que mudou dentro

da vila de Vialonga, e o que é que mudou para que tudo fosse impossível e

passasse efetivamente a ser possível?
Por fim, por que é que não se trouxe o processo à câmara municipal, para que

pudesse ter sido aprovada esta situação que está a retratar, aliás um compromisso
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que o Sr. Presidente assumiu que traria à câmara municipal, para que pudesse ser

discutido e avaliado por todos?

Interveio o Sr. Presidente, referindo que aquilo que pode dizer sobre a matéria é

que no passado, efetivamente, o que se pretendia não era nada disto, era uma

saída direta da rotunda para o lntermarché. São coisas completamente distintas, e

mais uma vez diz que com o antigo gestor da loja fez-se o possível e impossível

para a loja se manter, no sentido dos postos de trabalho se manterem também.

Aparece um novo gestor, com outras ideias, crê que está à vista a melhoria

considerável que a loja hoje tem, sendo que a informação que tinha é que as obras

do acesso estavam paradas, tendo em vista uma exigência da EDP, que fez na

sequência das próprias obras, por causa de infraestruturas que lá existiam.

A EDP disse que para intervenções futuras era necessário que a intervenção fosse

de outra forma, e que ia elaborar um estudo para apresentar ao empreiteiro, para

ser considerado na própria obra. É esta a informação que tem, que a obra está

parada, e não há sequência, por aquilo que referiu.

Pergunta-lhe o Sr. Vereador o que mudou, e responde que foi uma perspetiva de

estratégia completamente diferente, de uma pessoa que se “levou ao colo” e se

tentou ajudar, e nunca se quis ajudar a si próprio.

A vida é mesmo assim, não há mais nada do que isto. Ou há ousadia ou motivação

empresarial para se avançar com as coisas, ou então não evoluem, e é tão simples

quanto isso.

Pensa que o Sr. Vereador percebe bem este discurso, até ideologicamente.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

VOTO DE CONGRATULAÇÃO - FEIRA DAS SOPAS

Interveio o Sr. Vereador Vítor Silva, referindo pretender apresentar um voto de

congratulação pelo êxito que foi a Feira das Sopas, em Vila Franca de Xira, que

mostra bem a ansiedade e adesão que os munícipes têm, nomeadamente os

residentes em Vila Franca de Xira, por atividades diferentes, em certa medida, que

são localizadas em edifícios que têm uma bonita traça e poderiam ser melhor

aproveitados.

O mercado municipal é um equipamento de que todos se orgulham, com uma traça

exemplar, painéis de azulejo dignos de serem observados por toda a gente, e

poder-se-ia reativar, fazendo com que Vila Franca de Xira pudesse ser aquilo que já
foi em tempos, uma vila procurada por muita gente que não é de Vila Franca, pelas

suas qualidades de gastronomia.

Lembra que todos, e não é saudosista, recordam a quantidade de pessoas que

vinha a Vila Franca de Xira comer um frango ao Zé dos Frangos, ao Zé Barbeiro e

tudo o mais, e pensa que a cidade precisa de ser revitalizada. É um deserto

frequente que se encontra depois das 19h00 ou 20h00, e se aquele mercado

pudesse ser dotado de um pouco mais de condições para a restauração, poderia

ser um dos caminhos, e uma das hipóteses para a sua revitalização e dinamização,

que a cidade precisa.

Sabe que é preciso gastar algum dinheiro, sem dúvida, mas também se gasta tanto

dinheiro mal gasto que aquele seria certamente uma contribuição para aquilo de

que já falou, a dinamização da cidade, com interesse para todos. Do que lhe foi

apresentado há umas semanas vê que mais de 30 bancadas estão vagas, e por

isso, com um pouco de boa vontade poder-se-ia tentar fazer um esforço para juntar

uma zona adstrita só à restauração, de modo a que, juntamente com a alteração

de horários, principalmente às quintas, sextas e sábados, esta atividade pudesse

ser desfrutada por todos os que quisessem fazê-lo.

A mesma coisa passa-se com o mercado de A!handra, e quanto a esse a

informação que tem é que metade das bancadas estão desertas, e poderia ser

também destinada à restauração, pensando-se até no arrendamento de uma parte

do espaço a uma outra atividade, também de produtos alimentares, como os
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membros da Coligação Novo Rumo têm visto nalguns mercados, que já foram

redimensionados para a melhor utilização do seu espaço.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o Sr. Vereador disse que a Feira das Sopas

foi um sucesso, e ainda bem, tendo-se conseguido, através disso, convidar todos os

comerciantes, vendedores do mercado, a associar-se a esta manifestação, e
portanto muitos estiveram nas suas bancas a fazer as suas vendas.

Parece que, se calhar, é um modelo a seguir, não só em Vila Franca de Xira, como

noutros mercados, criar iniciativas para levar as pessoas para dentro do mercado,

com outras paralelas à venda normal, e através disso os próprios comerciantes,

com a atração de pessoas, poderem ter possibilidade de fazer negócio.

É para aí que julga que se poderá evoluir.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES DE RECICLAGEM E RELOCALIZAÇÃO

DO CONTENTOR DE RECOLHA DE ROUPA

Interveio o Sr. Vereador Vftor Silva, referindo que por informação dada pelo Sr.

Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, na última

sessão da assembleia de freguesia a junta de freguesia solicitou à câmara

municipal a substituição de contentores de reciclagem e relocalização do contentor

da recolha de roupa junto ao CPCD — Centro Popular de Cultura e Desporto, à

entrada da urbanização Tágides, visto não ser da competência da junta.

Uma vez que esta necessidade também foi comunicada aos membros da Coligação

Novo Rumo por alguns munícipes, gostariam de saber se a câmara municipal tem

conhecimento desta situação, e se irá realizar esta mudança.

Do mesmo modo, gostariam de questionar se a mesma junta de freguesia já
apresentou alguma listagem de equipamentos em falta ou danificados, mais

concretamente algumas tampas de caixotes do lixo, sendo que foram informados
por alguns munícipes que existem contentores verdes sem tampa há bastante

tempo, também muito próximo daquela coletividade.

Interveio o Sr. Presidente, mencionando que o Sr. Presidente da junta poderá ter
dito que é com a câmara municipal, mas relembra que a colocação destes

contentores é da responsabilidade da autorização da via pública, não é da câmara

municipal.

Portanto, sabe bem a questão de às vezes se dar um “chuto” para o lado, que é

para ver se a bola sai da grande área e não há golo.

Fala com toda a naturalidade, pois até é da mesma família política, mas os Srs.

Presidentes de junta são todos iguais nesta matéria, seja de uma família política ou

de outra. Quando a bola está a “saltitar”, vai um “chuto” para fora, e depois

alguém há de apanhar a bola, que neste caso deve ser o próprio.

Efetivamente, aquilo que é da responsabilidade da câmara municipal é da mesma,
mas também não é tudo.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

RESPOSTAS AO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Interveio o Sr. Presidente, referindo que as suas respostas às questões colocadas

no período antes da ordem do dia estão prejudicadas, na medida em que o período

antes da ordem do dia é uma hora.

Os Srs. Vereadores dizem o que bem entendem, o próprio ouve, com todo o

respeito e consideração, mas as respostas ficam prejudicadas pelo pouco tempo

que lhe dão para responder.

Contudo, é a vida, os Srs. Vereadores dizem o que bem entendem, e não permitem

ao presidente da câmara e aos vereadores com pelouros atribuídos a possibilidade

de responderem cabalmente às questões.

Vai-se tentando gerir o melhor que se puder, até ao momento em que se perceber

que se pode dizer tudo de uma forma muito mais sintética, e muito menos

alongada. É uma luta que se calhar não se conseguirá nunca ganhar, apesar dos
seus pedidos insistentes. Ver-se-á, e pode ser que as. coisas melhorem.

Terminou, referindo que procurará ser muito sintético.
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ASSUntO:PERÍODOANTESDAORDEMDODIA
QUESTÕES RELACIONADAS COM A ORDEM DO DIA
Interveio o Sr. Presidente, referindo que se conseguiu que o período antes da

ordem do dia fosse para além, mais 35 minutos, daquilo que é habitual, mas, pelo

respeito que todos os Srs. Vereadores lhe merecem, tentou-se responder a todas
as questões, e espera que na próxima reunião de câmara também o ajudem.

Todos têm ideias diferentes sobre as mesmas matérias, mas querem todos o

mesmo, que é o melhor para o concelho. Se calhar às vezes está-se a falar da

mesma coisa, mas querem todos rigorosamente o mesmo.

Quanto à ordem do dia, há pedidos de intervenção nos pontos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, o que quer dizer que os poucos que restam

estãoaprovadosporunanimidade
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, mencionando que espera que assim seja,
que seja rápida a ordem de trabalhos, porque muito ficou por esclarecer, e a CDU

não abdica das respostas que deve ter num período antes da ordem do dia.
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Assunto: ATAS N~S 17/2014, DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2014/08/27, 18/2014, DA

REUNIÃO DE CÂMARA DE 2014/09/10, e 19/2014, DA REUNIÃO DE CÂMARA DE

2014/09/24
Presente para aprovação as atas das reuniões de câmara de 2014/08/27,

2014/09/10 e 2014/09/24, com dispensa da sua leitura, por terem sido

previamente distribuídas a todos os membros.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, informando que se irá abster em relação à

ata da reunião de câmara de 2014/09/24, uma vez que não esteve presente.

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, dizendo que tem a mesma questão no

que diz respeito à ata da reunião de câmara de 2014/08/27.

O Sr. Vereador Paulo Rodrigues interveio, referindo que a sua situação é a mesma

da Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo também abster-se na votação da ata da

reunião de câmara de 2014/08/27.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Vítor Silva, referindo que os membros da Coligação

Novo Rumo solicitavam que a ata n2 19, da reunião de câmara de 2014/09/24, não

fosse posta a votação, porque não tiveram tempo de a ler.

Interveio o Sr. Presidente, concluindo que a ata da reunião de 2014/08/27 é

aprovada com as abstenções da Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, do Sr. Vereador

Paulo Rodrigues e do Sr. Vereador Rui Rei, e a ata da reunião de 2014/09/24 é

retirada da ordem do dia, sendo presente na próxima reunião de câmara.

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Srs. yereadores Ana Lídia Cardoso,

Paulo Rodrigues e Rui Rei, aprovar a ata n2 17/2014, da reunião de câmara de

2014/08/27.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata ri9 18/2014, da reunião de câmara de

2014/09/10.

Retirada da ordem do dia a ata n9 19/2014, da reunião de câmara de 2014/09/24,

sendo presente à próxima reunião de câmara.
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1. Assunto: FORNECIMENTO EM CONTÍNUO DE MASSAS ASFÁLTICAS DURANTE OS

ANOS DE 2015 E 2016 — REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO
PRÉVIA DO COMPROMISSO PLURIANUAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 372/14, de

26/09, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação da remessa à assembleia municipal

para autorização prévia do compromisso plurianual, relativo ao fornecimento em

contínuo de massas asfálticas durante os anos de 2015 e 2016.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 372/14, de 26/09, 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 o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os[membros da Coligação Novo

Rumo gostariam de pedir que fosse efetuado um: concurso público, em vez de

ajuste direto, com convite a cinco entidades.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que isso trará um problema.

Continuou o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo julgar que a câmara municipal tem

tempo para realizar esse concurso. Trabalha muito com a memória, e sendo as

cinco empresas a convidar a Construções Pragosa, SA, Betnor, Ld~, Bioestilhas,

Ld~, Eurasfalto, Lda e Neoasfalto, Ld~, só conhece a primeira, e do ponto de vista

dos membros da Coligação Novo Rumo, a primeira ganha consecutivamente os

concursos em Vila Franca de Xira, pelo que acham que deveria ser feito um

concurso público, para que todos pudessem concorrer em igualdade de
circunstâncias, é só essa a questão, até porque já é de todos conhecida a sua

opinião.
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Se esta situação cria algum problema, pensa que o Sr. Vereador António Oliveira e

os serviços, que sabem disso, deveriam ser questionados por que é que não

tratam do processo com tempo.

Respondeu o Sr. Presidente que com tempo foi feito, mas tem duas preocupações,

a primeira é que efetivamente tem que haver o máximo rigor e transparência

procedimental, é uma questão que para si é clara, ganhe quem ganhar, para si é

indiferente, logo que concorra de acordo com os critérios que estão estabelecidos.

A segunda questão é o facto deste material estar a fazer falta, e isso pode trazer

algumas dificuldades.

Interveio o Sr. Vereador António Oliveira, referindo que antes de tecnicamente dar

a resposta, queria dizer que, sinceramente, às vezes fica um pouco confuso com

as oposições de ideias.

Por um lado, ainda na última reunião de câmara, quando se falou em 2014, e que

se estão agora a iniciar as recargas, foi confirmado que para 2015 o processo já
teria a concordância dos Srs. Presidentes de junta, e neste momento os serviços

estão a trabalhar para que rapidamente, no início do ano, se tente não cair na

situação em que se está em 2014, e faz apenas este parênteses para recordar.

Logicamente que o concurso público tem várias “nuances”, que são o facto de
todas estas empresas irem a concurso público, tal como mais 10 ou 20, e não se

sabequemlávem.

Quer relembrar quando se falou nas recargas, num ponto que foi retirado de uma

reunião de câmara em que o próprio não esteve, mas estava outro vereador, mas

não é essa a questão, o Sr. Vereador Rui Rei levantou uma suspeição da empresa

que venceu e que o processo esteve na secretária durante mais de um mês, mas

não foi um mês, foi um dia, e sabe dizê-lo porque fez um exame rigoroso aos

serviços e pediu os despachos todos.

Pediu ao Sr. Vereador Rui Rei para não dizer que não é verdade o que afirmou,

porque lhe remete os papéis, e se não gosta de ouvir estas coisas, que não as diga

e não as afirme em reunião de câmara.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que não é uma questão de

suspeição, é uma questão de realismo. Em relação à questão das recargas que o

Sr. Vereador António Oliveira levantou, o Tribunal de Contas, quando as avaliou,
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disse que a câmara municipal não as poderia ter adjudicado, mas os Sr. Vereador

teveumlapsodememária.
Fala daquilo que sabe, porque acompanha as coisas, e o Sr. Vereador António

Oliveira “abriu a porta” para uma coisa interessantíssima.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que estas matérias têm que ser vistas com

tranquilidade e tratadas de uma forma construtiva, para isso é que estão todos

reunidos, para se ajudarem uns aos outros, no sentido de melhorarem a sua

prestação, porque o executivo está longe de pensar que é o melhor, que sabe tudo

e faz tudo de uma forma excelente. Não é nada disso que se trata, não tem essa

pretensão, aliás, há uma figura pública que nunca se engana e só tem certezas,

mas para desgraça de todos, cada vez que abre a boca só falha.

O Sr. Vereador António Oliveira tem informação que pode fazer chegar ao Sr.

Vereador Rui Rei, e depois o Sr. Vereador fará o contraditório daquilo que existe.

Não a vale a pena estarem com mais conversas.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que a sua questão é muito clara, em

primeiro lugar não levanta suspeições, são factos, e não está em condições de

votar uma adjudicação a uma empresa que custa mais 100 000,00€, quando o

alcatrão e o betuminoso é igual a outro. Foi isso que foi dito, não é suspeição, é a

realidade.

Quanto à questão do ponto em análise, disse que o Sr. Vereador António Oliveira

tentou “atirar lama para a ventoinha”, para ver se ela se espalha na sala, e não

respondeu à questão concreta. A questão concreta é muito clara, e não levantou

nenhuma suspeição, porque podia ter ficado calado e ter deixado ficar no ar, mas

foi muito claro e direto face à questão. Os membros da Coligação Novo Rumo

gostavam que o procedimento fosse feito por concurso público, foi isso que

colocou de forma clara e direta.

Se estivessem numa posição do “bota abaixo”, nem sequer apresentavam

soluções, mas estão disponíveis para dizer que ,a câmara municipal lance o

concurso público, e se o mesmo não tiver terminado a tempo e horas, os membros
da Coligação Novo Rumo estão disponíveis para votar com o executivo do P5, e
está convencido, não falando pelos membros da CDU, que com certeza estes

também estariam disponíveis, para que seja presente a reunião de câmara um
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ajuste direto pelo período de tempo que demore a decorrer o concurso público.

Não têm qualquer problema em relação a isso.

Não querem obstaculizar a gestão de área da câmãra municipal, o que querem é

que se possa perguntar ao mercado o que é que o mesmo tem para dar, é só isto. -

Não é preciso vir o “papão” das massas frias, que não tem nada a ver com o resto,

podem não saber do que falam, mas há coisas de que ainda vão sabendo qualquer

coisa. É isto que queria colocar em cima da mesa e que colocou, não é o resto, o

restojásediscuteaseguir.

Neste ponto a questão é muito clara, se a o executivo PS quiser fazer o concurso

público, perfeito, se houver um problema no início do ano e que a câmara

municipal não tenha massas frias, os membros da Coligação Novo Rumo estão

disponíveis para votarem em conjunto com o executivo um ajuste direto à

empresa que este entender que seja a melhor.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dirigindo-se ao Sr. Vereador António Oliveira,

dizendo que precisa de uma informação que ainda não lhe foi nada, não sabe se a

Eng~ Rosário Ferrão tem condições para responder, certamente que terá, quanto à

urgência da aquisição destas massas.

Respondeu o Sr. Vereador António Oliveira que Sr. Vereador António Félix poderá

informar quanto ao arrastamento de um concurso público, mas a questão é que se

o concurso público, que tem a sua cronologia, e todos sabem qual é, se arrastar no

tempo vai-se cair num ajuste direto, colocando-se uma questão, faz-se o ajuste

direto a quem?

Interrompeu o Sr. Presidente dizendo que assim sendo o ajuste direto tinha que se

fazer de imediato.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo julgar que deve haver

alguma prudência na forma como se observam e comentam estes pontos. Os

membros da CDU percebem as preocupações, acompanham-nas, e o seu princípio

sobre os atos de gestão da administração pública no concelho de Vila Franca de
Xira, e nesta câmara municipal, baseiam-se sempre na transparência, na

objetividade e na verificação de todos os procedimentos legais.

Querem com isto dizer que, para os membros da CDU é sempre preferível a

abertura de processos concursais o mais abertos possível. Neste momento,
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havendo essa disponibilidade da câmara municipa[ para que assim seja, como é

óbvio, não levantarão qualquer tipo de objeção, e esse tem sido sempre o seu

princípio. Aliás, todos terão presente que os membros da CDU muitas das vezes

têm colocado essas chamadas de atenção, que há necessidades que decorrem de

atividades operacionais do município que têm que ser vistas e tidas em linha de

conta a tempo e horas, para não serem confrontados com situações de ajuste por

convites, percebendo, naturalmente, e a experiência também lhes diz, que há

empresas com as quais, por força da experiência legal, oferecem condições de

resposta diferentes em relação a outras, mas isso “é da vida”, é uma situação

absolutamente normal e que decorre de quem está na gestão das coisas públicas.

Posto isto, os membros da CDU não levantarão qualquer tipo de objeção se,

obviamente, houver um procedimento diferente e mais alargado do que aquele

que está proposto.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que entende das palavras do Sr.

Vereador que os membros da CDU acompanhan-i as questões colocadas pela

Coligação Novo Rumo.

Respondeu o Sr. Vereador Nuno Libório que os membros da CDU também

acompanham as do executivo PS, ou seja, percebem tudo aquilo que está em

causa, agora, se a câmara municipal entende que há todas as condições para

fazer um concurso público, por que é que não se faz?

Respondeu o Sr. Presidente que não há todas as condições, há condições, mas

com uma “nuance”, é que a câmara municipal precisa de massas asfálticas, e por

isso vai avançar com o ajuste direto enquanto o prqcedimento decorre em termos

de concurso público, perguntando se os Srs. Vereadores estão de acordo.

É verdade, e o Sr. Vereador António Félix está a referir que o ajuste direto, tendo

em vista a diminuição de quantidade, vai aumentar os custos, mas sendo assim

pede à Eng~ Rosário Ferrão que prepare um ajuste direto, que no fundo vai dar à

mesmacoisa.

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que, se vai dar à mesma coisa,

ou se fica mais caro, já se estão a fazer alterações das correlações de valor e

daquilo que é a eficácia que se pretende.

Os membros da CDU vão ser muito pragmáticos, sabem que há uma necessidade
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contínua de reparação da camada de desgaste de betão, isso é claro, e só têm a

lamentar que a câmara municipal, uma vez mais, não tenha tido em linha de conta

as suas preocupações, não porque tenham em mente qualquer dúvida, ou

princípio de dúvida, mas porque acham que em termos de procedimento será

sempre melhor o procedimento de abertura de concurso público, para esta e todas

asmatérias.

Se o Sr. Presidente diz que se vai avançar para um ajuste direto, que até já
antecipou, sem microfone, a quem poderá vir a ser, e ainda por cima fica mais

caro, os membros da CDU não concordam. Assim fica como está, porque ainda

assim vão-se convidar cinco empresas, e espera que estas apresentem a melhor

proposta dentro dos procedimentos concursais legalmente assistidos, porque o

ajuste direto proposto é legal.
Do ponto de vista político, os membros da CDU podem achar que não é o

procedimento mais correto, e também querem dizer, tal como fizeram em relação

às avenças, chamaram a atenção, e o Partido Socialista só depois de algum tempo

é que percebeu a dimensão da sua preocupação, que agora está a ter em linha de

conta sempre que há renovação ou celebração de novos contratos de avença ou

por tarefa. Para este procedimento aplica-se o mesmo, passarão a estar atentos

relativamente a procedimentos idênticos, ou equivalentes, sendo que o seu
princípio é o da abertura de concursos públicos no leque mais variado e

diversificado de iniciativas.

Perante aquilo que foi dito, não estão de acordo, o ajuste direto fica mais caro, e

ainda por cima só se vai convidar uma empresa, pedem desculpa, mas não entram

nesse tipo de procedimento.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que, com a recomendação que a partir

de agora situações de fornecimentos em contínuo têm que ser feitas por concurso

público, põe à consideração da câmara municipal o ponto n2 2 da ordem do dia,

presumindo que a Coligação Novo Rumo vota contra, e o ponto é aprovado com os

votos a favor dos membros do Partido Socialista e dos membros da CDU.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo pretender apresentar uma declaração de

voto, documento que se anexa e dá por inteirameflte reproduzido nesta parte da

ata, dizendo que fica claramente demonstrado quem defende o concurso público e

02 massas asfálticas 6/7



El. Livro ______________

FCAta &157
Reunião de 2014/10/08

Proc~ 89/14 APRV.AD.RG
Deliberação n~ _____________

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da
Coligação Novo Rumo, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.--

(4Município
de

Vila Franca de Xlra
Câmara Municipal

quem só o defende às vezes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA ELE XIRA

Gabinete dos Vereadores da Coligação Novo ~umo

Reunião de Câmara de 8 de Outubro de 2014

Fornecimento em contínuo de massas asfálticas durante os anos de 2015 e 2016 - Re

messa à assembleia municipal para aprovação prévia do compromisso plurianual.

Declaração de Voto

Os Vereadores da Coligação Novo Rumo declaram que, relativamente ao Ponto 2 da Ordem do
Dia da Reunião de Câmara Ordinária e Pública de 8 de Outubro de 2014 - ‘Fornecimento em con

tínuo de massas asfálticas durante os anos de 2015 e 2016 - Remessa à assembleia munici

pal para aprovação prévia do compromisso plurianual”, no seguimento de tudo o que afirmaram

na discussão deste ponto, cuja acta deverá ser apensa à presente declaração de Voto, e por con
siderarem que dado o prazo estabelecido para a sua execução e, por conseguinte, igualmente

considerarem que o procedimento a adoptar deveria ser na modalidade de Concurso Público, o

sentido de voto é Contra.

Vila Franca de Xira, 8 de Outubro de 2014

Vereadores da Coligação Novo Rumo

Rui Ribeiro Rei Manuel Jorge da Silva

Rua Or. Manuel de Arriaga, 24- 2600-186 vila Franca de xira 1 Tel: 263285603 1 Tim: 965163788 1 gav.cnr©cm-vfxira.pt



FI. Livro _____________

1 Reun~o de 2014/10/08
Município 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 n2 701/14, de

01/10, do DGUPRU/SAPRE, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr.
Presidente, no período compreendido entre 2014/09/17 e 2014/09/30, no âmbito

do licenciamento de obras particulares previstas no Regime jurídico de

Urbanização e Edificação.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 701/14, de 01/10, 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:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

03 atos DGUPRU



FI. Livro _____________

sIL’íl
FI.Ata UJZ)

Reunião de 2014/10/08
Município Proc2 FUC/78-169

de / Qfls)
Vila Franca de Xira Deliberação n2 U

Câmara Municipal

1. Assunto: EMPREITADA SUSPENSA DE LIGAÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL ENTRE OS

LOTES 33/35, 33A/34 E 41 À LINHA DE ÁGUA NA AUGI QUINTA DA COUTADA — VILA

FRANCA DE XIRA - RECEÇÃO PROVISÓRIA TÁCITA E RECEÇÃO DEFINITIVA TÁCITA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comünicação interna n9 21/14, de

17/07, do DGUPRU/SUI/FT, para aprovação da receção provisória tácita e da
receção definitiva tácita da empreitada suspensa de ligação do esgoto pluvial entre

os lotes 33/35, 33A/34 e 41 à linha de água na AUGI Quinta da Coutada, freguesia

de Vila Franca de Xira, adjudicada à Paviconsul — Construções, Lda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 21/14, de 17/07, do

DGUPRU/SUI/FT, 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.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo1 que, em primeiro lugar, para

futuro, e não é nada de relevante mas, começando pelo ponto 2 da comunicação

interna, onde a determinada altura é transcrito “que a razão de ser desta

empreitada deveu-se a inúmeras reclamações”, os membros da Coligação Novo

Rumo deveriam saber que reclamações.

No ponto 9 é referido “mais uma vez informamos que após inúmeras diligências

dos serviços”, gostavam de saber que diligências é que os serviços efetuaram em

todoesteprocesso.
Nada têm a dizer, porque efetivamente há um parecer jurídico, em que o jurista

descreve algumas situações que acontecem, e que eventualmente servem para
memória futura, no sentido de não serem repetidas, quando a determinada altura

é escrito que “o dono da obra não promoveu, como podia e devia, a realização de

04 Qt~ coutada 1/2



FI. Livro _____________

A FLAta 060M J~J~ Reunião de 2014/10/08Município - Proc2 FUC/78-].69
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

vistoria através de notificação ao empreiteiro”. Portanto, esta foi uma situação que

se foi arrastando ao longo do tempo, e que levou ao atual estado de coisas.

Consideram que a câmara municipal, antes de ter avançado para todo este
processo, deveria ter tido o acordo de todos os intervenientes, e após esse acordo

é que deveria ter avançado, para não criar este problema que criou, de todo este

tempo, de todo este relacionamento com as empresas, e agora vir esta situação a

reunião de câmara. Dever-se-ia acautelar isto para futuro, para que não existisse

este tipo de situações em próximas empreitadas.

Os membros da Coligação Novo Rumo, tendo em conta a proposta que o Sr.

Presidente apresentou, sustentados no parecer jurídico do técnico superior Pedro

Carreira, votarão a favor este ponto, não deixando de lamentar que talvez a

câmara municipal pudesse ter evitado alguns destes problemas, se tivesse

garantido o consenso dos proprietários, como disse anteriormente, antes de

avançar com as obras, e se o dono da obra tivesse promovido, como podia, e
devia, a realização de vistorias, através de notificação ao empreiteiro, para receber

definitivamenteaobra
Interveio o Sr. Presidente, dizendo que fica a recomendação.

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

Presidente.

04 Qt~ coutada
2/2



A FI. Livro _____________1 Reuyflão de 2014/10/08
Município Proc~ FU/82-044 LOTE

de co,
Vila Franca de Xira Deliberação n2 ~

Câmara Municipal

1. Assunto: ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO SITO NO CASAL MASCOTE, LUGAR DAS

QUINTAS - CASTANHEIRA DO RIBATEJO - ALVARÁ DE LOTEAMENTO N~ 5/83, DE

03/02

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n9 510/14, de

29/09, do DGUPRU/DGU, para aprovação da alteração ao loteamento sito no Casal
Mascote, Lugar das Quintas, na Castanheira do Ribatejo, titulado pelo alvará de

loteamento n~ 5/83, de 03/02, solicitada por Aureolina Rodrigues Ferreira

Henriques.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação técnica n2 510/14, de 29/09, do

DGUPRU/DGU, planta de ordenamento, planta síntese alterada (desenho 2) e
plantas síntese definitiva (n2 3), documentos qpe 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 Paulo Rodrigues, referindo que os membros da CDU

pediram intervenção única e exclusivamente para solicitar aos serviços que lhes

fizessem chegar o pedido do requerente.

Têm a justificação que a câmara municipal e os serviços apresentam, têm a

divisão de um lote em dois, não têm o pedido que o requerente apresentou à

câmara municipal, não conhecem os motivos dessa requisição, não sabem para

que efeitos é que esta divisão do lote é tida, não sabem rigorosamente nada. No

fundo, não têm informação que os sustente, ou que lhes dê o conforto necessário

para poderem votar favorável ou desfavoravelmente a divisão de um lote em dois

sem saberem os motivos e a finalidade para que o requerente pretende esta

divisão.

05 casal Mascote 1/2



____ A FI. Livro _____________

,//% j4~1 Reunião de 2014/10/08

Município Proc2 FU/82-044 LOTE
de

Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 _____________

Câmara Municipal

Tomou a palavra o Arqt~ Nuno Santos, dizendo qu~ este loteamento recai numa

área que está consolidada há bastante tempo.

O que acontece muitas das vezes nestas áreas é que, por força de questões

familiares, vão havendo novidades ao nível das construções, e as famílias vão-se

alojando dentro das mesmas. Efetivamente as pessoas já lá estavam, mas em

todo o loteamento e nesta alteração há uma constante, é que não há, em

momento algum, aumento dos impactos urbanísticos, uma vez que as áreas de

construção são sempre as mesmas.

Esta alteração destina-se unicamente a garantir que as construções ficam

separadas em dois fogos, mantendo-se os demais parâmetros urbanísticos. Em

bom rigor é isto que traduz, uma necessidade que resultou de questões familiares.

Se os Srs. Vereadores entenderem que este fundamento é suficiente para se

perceber o que está proposto, muito bem, se não, se o Sr. Presidente entender,
fará chegar a petição inicialmente apresentada pelo~ interessados.

Interveio o Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Vereador Paulo Rodrigues se a

explicação é suficiente.

Respondeu o Sr. Vereador Paulo Rodrigues que aparentemente poderia ser,

compreendem esta questão de se aprovarem divisões de lotes por questões

familiares, e existem imensas situações desse género, no entanto os membros da
CDU gostariam de ser recetores, se o técnico não se importar, do pedido do

requerente.
Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que irá ser enviado, pedindo ao Arqt2

Nuno Santos o favor de enviar, com urgência, esses elementos ao gabinete dos

Srs. Vereadores da CDII

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

Sr. Presidente.

05 Casal Mascote 2/2



EI. Livro ______________tiiU FÏ.Ata _________

Reunião de 2014/10/08
Município Proc2 DOVSM. 12.60.09.01.

Vila Franca de Xira Deliberaçáb n9 6 24
Câmara Municipal

1. Assunto: CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO D~SPORTlVO DO SOBRALINHO -

RECEÇÃO DEFINITIVA PARCIAL FINAL E EXTINÇÃO DÁ CAUÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1349/14, de

29/09, do DOVI/Empreitadas, para aprovação dc auto de vistoria e receção

definitiva parcial final, datado de 2014/08/04, pelo qual são recebidos trabalhos no

valor de 17 501,50€, acrescido do IVA, bem como a liberação total das garantias e

extinção da caução prestada no contrato da empreitada de conceção/construção

do pavilhão desportivo do Sobralinho, adjudicada à Comprojecto, Lda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1349/14, de 29/09, 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

paraaprovação.

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que na visita que os membros

da CDU tiveram oportunidade de efetuar ao pavilhão desportivo do Sobralinho

constataram a veracidade do relatório que é apresentado neste ponto, no entanto,
gostavam de chamar a atenção para três questões, duas diretas e uma indireta,

que se passam atualmente naquele pavilhão.
A primeira prende-se com os tubos de queda das águas pluviais que se encontram

no exterior do pavilhão, que estão visivelmente obstruídos. Nota-se perfeitamente

que há sinais de rotura desses tubos, fruto da obstrução, que poderá, di-lo e

reforça, ocorrer pela não limpeza dos mesmos na cobertura do pavilhão.

Outra questão prende-se com a claraboia existente, onde se denotam sinais de

infiltração ao nível das juntas, que requerem também uma intervenção rápida,

principalmente fruto da época invernosa que se aproxima, no sentido de colmatar

06 pav desp sobralinho 1/6



EI. Livro _____________1 Reun~o de 2014/10/08
Município Proc2 DOVSM. 12.60.09.01

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

essasinfiltrações.
A questão indireta que gostariam de apresentar é o facto de começarem a

aparecer, numa das empenas do pavilhão, sinais dé fissuras que, possivelmente,

terão origem em vibrações, fruto da construção da escola que está a ocorrer perto

daquele pavilhão. É normal essas vibrações fruto de novas construções ocorrerem,

certo é que poderâo estar indiretamente a ocorrerem situações de patologias no

pavilhão que poderão a vir trazer outros graves problemas no futuro, ficando aqui

oalertadado.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação
Novo Rumo gostariam de fazer uma primeira pergunta.

o documento que veio à reunião de câmara anterior, que foi retirado da ordem do

dia, tem um auto assinado aos 4 dias do mês de agosto de 2014, e o ponto que foi

distribuído agora, com alterações, diz que o auto foi assinado naquele mesmo dia.-
De duas uma, ou os técnicos já sabiam o que os membros da câmara municipal

iam dizer em reunião de câmara e assinaram dois autos, ou, não sabendo, não

foram verificar coisa nenhuma e a única coisa que fizeram foi chegar à minuta,

mantiveram e assinaram. Isto não pode ser, porque alguém minimamente atento
percebe que alguma coisa não está certa.

Indo a outra questão e quando há pouco dizia que se voltou ao passado, basta ir

verificar as atas, porque quando foi discutida a questão da escola da Malvarosa, o

próprio, à época, fez algumas intervenções, e cada vez que o ponto era retirado e

vinha a reunião de câmara os valores a pagar ao empreiteiro eram sempre

menores, ia para os serviços, era corrigido, e vinha com um valor inferior.

Neste caso acontece o mesmo, na reunião de câmara anterior foi dito que os

trabalhos recebidos eram no valor de 66 415,97€, e agora, o que vêm dizer é que,

na prática, se o próprio está a ver bem, os trabalhos não passarão de 17 501,00€.-

Os membros da Coligação Novo Rumo gostavam de saber, afinal, o que se passou

em todo este processo, porque se for assim, só pelp facto do documento ter sido
retirado já se poupou dinheiro para se suportar o poder político durante um ano e,

eventualmente, para mais alguma festa que seja necessário fazer.
Terminou com uma outra questão, perguntando por que é que numa obra tem que

se pagar ao empreiteiro a desmontagem do estaleiro. Normalmente, quando o

06 pav desp sobralinho 2/6
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FEAta 065
4V Reunião de 2014/10/08Município :;~ Proc2 DOVSM, 12.60.09.01

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

empreiteiro o monta sabe que tem que o desmontar, não fica lá para “museu”, o
museu da indústria estava previsto noutro sítio, não era ali.

Deste modo, gostavam de saber por que é que numa obra tem que se pagar ao

empreiteiro a desmontagem do estaleiro, não é muito, são só 530,00€, mas são

530,00€ para a câmara municipal e é o mesmo valor para o empreiteiro, não é

nada no sentido do volume da obra, mas é muito dinheiro para muitos dos

concidadãos.

Terminou, dizendo serem estas as questões que os membros da Coligação Novo
Rumo gostariam de ver esclarecidas.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Oliveira, referindo, quanto às questões

colocadas, que para si o documento está fechado, mas daria a palavra à Eng~

Rosário Ferrão.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, dizendo que poderá esclarecer já a questão da

montagem e desmontagem do estaleiro. De acordo com a legislação em vigor na

altura, o Decreto-Lei n~ 59/99, de 02/03, o caderno de encargos previa que no

mapa de quantidades se colocassem a montagem; e desmontagem do estaleiro,

pelo que fazem parte da proposta. Há uma percentagem que diz respeito à

montagem do estaleiro, e outra parte à desmontagem, e a câmara municipal tem

que pagar de acordo com a proposta apresentada pelo empreiteiro. O valor

referido é exatamente o valor correspondente à desmontagem, fazendo parte do

mapa de quantidades da empreitada e do caderno de encargos.

Relativamente à questão dos valores, efetivamente em 2007/09/26, quando se fez

a receção provisória parcial final da empreitada, houve um lapso e aprovaram-se

trabalhos no valor de 66 415,97€, onde estava incluída a parcela da revisão de

preços. A diferença que se verifica é porque se deveria ter aprovado o valor de

17 501,50€, em vez de se ter aprovado o valor de 66 415,00€, pois foram incluídos

48 914,47€ da revisão de preços, que não deveriam ter sido incluídos.

Neste momento está-se a pôr o processo em ordem, para não se alterar a

deliberação de câmara tomada a 2007/09/26, onde se deveria efetivamente ter
recebido aquele valor, mas as contas estão todas certas. —

Esta situação está toda explicitada na informação, não há dúvida, houve, de facto,

um lapso de escrita, em vez de se receberem 17 501,50€, receberam-se
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FI. Livro _____________

FiAta tJt6
Reunião de 2014/10/08

Município Proc~ DOVSM. 12.60.09.01

Vila Franca de Xira Deliberação n9

Câmara Municipal

66 415,97€, porque se incluíram os valores da revisão de preços. Acha que não há

dúvidas em relação a essa questão.

Relativamente à questão que o Sr. Vereador Rui Rei levantou, relativa ao auto, não

percebeu bem o que disse, mas terá que averiguar. Não sabe se houve alguma

alteração ao auto, julga que não, mas através da ata perceberá o que o Sr.
Vereador disse e informará a situação.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que, se existe um lapso, retira-se o

ponto.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, referindo que de momento não sabe responder à

questão do Sr. Vereador Rui Rei, tem que perceber exatamente qual é o lapso do

auto.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que o próprio e o Sr. Vereador António Oliveira
também não sabem, mas o Sr. Vereador Rui Rei disse haver uma discrepância de

datas.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que o auto da última reunião de

câmara só tem uma folha, o auto da presente reunião tem duas folhas, logo há

diferenças, não é só no tamanho da letra. Depois, ambos começam aos 4 dias do

mês de agosto de 2014, mas não pode ser, se o documento foi retirado em

reunião de câmara, em setembro, o presente auto, que é uma alteração do

anterior, tem que vir com uma data diferente.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, afirmando que a vistoria foi feita, o processo veio

a reunião de câmara, e houve que esclarecer, porque a Sr~ Vereadora Helena

Pereira de jesus levantou a questão de ser a receção definitiva final e não haver

fotografias. O ponto foi de facto retirado da ordem do dia, e nessa altura detetou

se, ao analisar melhor os documentos, que havia este lapso na aprovação dos

66 415,97€, na receção provisória parcial final, e agora não se iria fazer a receção

definitiva final com o mesmo valor.

Colocou-se um esclarecimento no auto, que foi assinado igualmente pelo

empreiteiro, porque a vistoria já tinha sido feita, não foi feita uma nova vistoria,

nemerapreciso.

Perguntou o Sr. Presidente se o auto não podia deixar de ter a mesma data.

Respondeu a Eng~ Rosário Ferrão que não, porque é o auto de vistoria, só se fez

06 pav desp Sobralinho 4/6



ri. Livro _____________

FL’Ata t)67
/ ÇL.. ~ Iii Reunião de 2014/10/08

Município / V [ J\I~ Proc2 DOVSM. 12.60.09.01

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

uma vistoria naquela data, não se fizeram duas vistorias.

Tomou de novo a palavra o Sr. Presidente, perguntando se do auto de vistoria que

hoje vem a reunião de câmara constam as questões que estão referidas no ponto

3 da informação, ao que a Eng~ Rosário Ferrão respondeu afirmativamente.

Prosseguiu o Sr. Presidente, referindo que em termos técnicos este auto de

vistoria tem um aditamento relativamente à questão da discrepância dos valores. -

Anuiu a Eng~ Rosário Ferrão, referindo que não houve mais nenhuma alteração.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que, já que o ponto é retirado, e bem,

pensa que a câmara municipal deveria pedir para avaliar se não se deveria

revogar a decisão tomada em 2007, que é a origem de tudo isto. Por lapso, como

diz no ponto 3, a câmara municipal em 2007 tomou uma determinada decisão, se

calhar deveria revogá-la e aprovar agora a decisão correta, para que tudo fique

sanado, mas esta é a opinião dos membros da Coligação Novo Rumo, que poderão

voltar a referir quando o ponto voltar à reunião de câmara, só estão a dizer agora

para se poderavaliar.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que não lhe parece que seja necessário voltar

atrás e fazer essa revogação, na medida em que esta informação esclarece

cabalmente, e de uma forma claríssima as questões da discrepância dos valores. --

Crê que ficou também claro que os autos de vistoria são diferentes, na medida em

que há um aditamento neste auto de vistoria relativamente à inclusão desta

questão referida no ponto 3 da informação, que foi entretanto detetada. Pena é

que não tivesse sido detetada logo, isso é que lamenta, mas crê que está

completamente esclarecido, por isso, acha que se está em condições de votar o

ponto.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, referindo que o sentido de voto

dosmembrosdaCDUéafavor.

Continuou o Sr. Presidente, dizendo que com os votos, presume que contra, da

Coligação Novo Rumo, o ponto é aprovado pelos membros do Partido Socialista e

pelos membros da CDU.

De qualquer forma, agradece que estas matérias que foram referidas pelo Sr.

Vereador Rui Rei possam efetivamente ser objeto de uma análise dos serviços,

para se verificar e para que se possa acrescentar algo mais à informação que hoje

06 pav desp Sobralinho 5/6



FI. Livro ______________1 Á MÁ o d~t/io/oB
Município ,/1) 4V ProcQ DOVSM. 12.60.09.01

Vila Franca de Xira ( Deliberação n9 ____________

Câmara Municipal

veioareuniãodecâmara

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os vdtos contra dos membros da

Coligação Novo Rumo, em conformidade com a proposta do Sr. Vereador António

Oliveira.
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1. Assunto: PAVIMENTAÇÃO E RECARGAS DE PAVIMENTOS 2011 - PÓVOA DE SANTA

IRIA, SÃO JOÃO DOS MONTES, VIALONGA E VILA FRANCA DE XIRA - AUTO DE

VISTORIA E LIBERAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 452/14, de

29/09, do DOVI/Oficinas Gerais, para aprovação do auto de vistoria, datado de

2014/09/02, bem como da liberação de 60% da caução total da empreitada de

pavimentação e recargas de pavimentos 2011 — Pávoa de Santa Iria, São João dos
Montes, Vialonga e Vila Franca de Xira, adjudicada à Construções Pragosa, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 452/14, de 29/09, do

DOVI/Oficinas Gerais, 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 p assunto à reunião de câmara

paraaprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, refer!ndo que os membros da CDU

estranham o facto do pedido de liberação da caução ter sido feito em 2013/05/22,
e foi também pedida a vistoria, e que a vistoria se faça no dia 2014/09/02,

havendo um hiato de mais de um ano desde o pedido até à vistoria.

Para não ser acusada de “apanhar boleia”, perguntou se se está a falar da

pavimentação que inclui a rua Professor Egas Moniz, na freguesia de Vialonga.

Os membros da CDU colocaram algumas questões no que diz respeito a esta

pavimentação e, na altura, foi-lhes dito que não se sabia muito bem se os

abatimentos que existem naquela estrada eram culpa do empreiteiro, se eram
culpa dos SMAS, mas que se iria fazer uma reunião durante o mês de maio, para

se verificar de quem tinha sido a responsabilidade. -,

Gostariam de ter acesso, se fosse possível, à ata dessa reunião, certamente que
haverá uma ata da mesma, em que o empreiteiro se vai desresponsabilizar e vai

de

07 recargas 2011 1/5



____ FI. Livro ______________

,/47 ~M Reun~o de 2014/10/08
Município / Proc.2 20/11 DOVSM-EMP

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2______________

Câmara Municipal

provavelmente responsabilizar os SMAS, uma vez clue neste momento uma parte

do troço da rua se encontra em obras, que creem serem da responsabilidade dos

SMAS. Gostavam de ter acesso a esse documento, ~orque não lhes parece que os

SMAS tenham a necessidade de assumir sozinhos esta culpa.

Relativamente à estrada que está neste momento a ser intervencionada, no papel
que informava o início da intervenção, não pela câmara, nem pelos SMAS, mas

pela Rodoviária de Lisboa, dizia que a obra tinha a duração de três dias. Como já
passaram mais de três dias, e como aquilo que se vê são duas ou três pessoas a

trabalhar na obra, gostavam de perguntar para quando a finalização desta obra,

porque de facto está a ser uma grande dificuldade atravessar a freguesia de

Vialonga, independentemente da hora, e também implica o desvio dos próprios

transportes públicos, não estando a ser nada fácil.

Queriam ainda perceber se depois da obra feita vão ficar os remendos, ou se se
vai arranjar a estrada de outra forma, para que ela não volte a abater, de modo a

que não seja necessário os membros da CDU voitarem a falar em reunião de

câmara da rua Professor Egas Moniz. r

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

Novo Rumo gostariam que a proposta de aprovação do auto de vistoria e liberação

parcial de caução viesse acompanhada de um relatório com as respetivas

fotografias e com a lista das recargas que foram feitas à época, porque não têm
de memória e não o conseguem fazer. No entanto podem-se recordar de algumas,

e não sabem se é da mesma altura, mas é uma questão de ver a lista, razão pela

qual é precisa a lista a acompanhar, para se saber o que é que se está a libertar,

mas existiu uma intervenção na estrada que fica paralela à estrada nacional 10,

no Forte da Casa, na zona que vai desde o banco até à zona da empresa de

baterias, em que a empresa que estava a fazer a pavimentação teve que refazer

uma segunda vez toda aquela recarga, porque o material que lá estava a colocar

não estava em condições, pelo que teve que ir~ao local, retirar o que tinha

colocado e colocar de novo.

Não têm as datas precisas, era preciso verem a lista para que pudessem ter a

certeza que o que se está a receber são aquelas ruas e não outras.
No que diz respeito à estrada de Vialonga, também não tem de memória, por isso

queria ver a lista, mas, do que se recorda, esta estrada foi feita no âmbito das
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recargas, houve um engano da empresa, metade da rua foi feita com basalto e a

outra metade com calcário, porque o concurso era calcário e não era basalto, mas

a empresa enganou-se e meteu metade basalto, e depois voltou a colocar basalto

na estrada de acesso ao cemitério, na Póvoa de Santa Iria. Mas, salvo melhor

opinião, ali tem um problema de base dos SMAS, e por isso é que os SMAS tinham

pago à câmara municipal aquela intervenção, se não está enganado, no valor de
120 000,00€ ou 130 000,00€, com certeza que haverá documentos que certificam

isso.

Os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de ver a lista e as fotografias,

para saberem o que estão a libertar e em que condições é que estão a fazê-lo,

para terem a certeza, porque neste momento não têm condições de proceder a

esta libertação.

Interveio o Sr. Vereador António Oliveira, dizendo que na sequência da

intervenção da Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, teve a intenção de confirmar com
os serviços, embora já o tivesse feito, e se a Sr~ Vereadora teve a informação pela

Rodoviária, a mesma não foi correta nem completa, pois a intervenção na rua

Professor Egas Moniz, que é a rua principal de Vialonga, não são 3 dias, mas 30

dias,faltavaozero.
Além disso é público, e não é de agora, é de há anos, que os SMAS antes de cada

intervenção faz uma distribuição pelo comércio, ou nas portas e nos locais

públicos da informação das intervenções que vai fazer.

No entanto, prevendo estas situações que a Sr~ Vereadora referiu, e bem, do

impacto que aquela obra ia ter, e são questões pessoais de procedimento, reúne

com os presidentes de junta sempre que há estas intervenções. Teve o cuidado

de reunir, nos SMAS, um mês antes da obra se iniciar, com o Sr. Presidente da

Junta de Freguesia de Vialonga, colocando-o ao corrente de toda esta situação,

pese embora na assembleia municipal que se realizou em Vialonga o Sr.

Presidente da Junta de Freguesia já tivesse sido esclarecido da intervenção que
se iria fazer.

Os buracos que a Sr~ Vereadora perguntou se vão ficar assim, não irão ficar assim.

Como o Sr. Vereador Rui Rei também referiu, foram 8 abatimentos que têm que

ser reparados, por norma ficariam assim, mas não irão ficar. Desde o Brioso até à

praça de táxis vai levar um tapete novo, porém sabe-se que obras no inverno ou
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no verão causam problemas, e aquela é uma delas, tendo o Sr. Presidente da Junta

de Freguesia dito que é um facto, vai criar problemas, mas têm que se criar

alternativas, até pela própria variante.
Em relação à observação que o Sr. Vereador Rui Reí fez, concorda com ela, e se se

aprovar o ponto, se o Sr. Presidente assim o entender, posteriormente fará chegar
uma lista, inclusivamente com as fotos dos locais que foram intervencionados.

Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, agradecendo os

esclarecimentos, mas há um ponto em que não pode estar de acordo com o Sr.
Vereador António Oliveira, quando diz que por norma a estrada ficava assim. Se a

câmara municipal, aos operadores que mexem com o subsolo e as estradas,

obriga, e bem, a colocar a estrada como se encontrava, era só o que faltava que

os SMAS não tivessem essa postura, e era também só o que faltava que a câmara

municipal não obrigasse os SMAS a deixar a estrada como a encontrou. Aliás, se os
SMAS assumem a responsabilidade, não fazem mais do que a sua obrigação.

Interveio de novo o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que, além desses abatimentos,

chamava a atenção para um abatimento que ficou desde início, pela intervenção
da PT — Portugal Telecom, na altura a pedido da câmara municipal, em frente à

escola que existe junto ao Intermarché, que tem em frente o quartel da GNR. É um

abatimento ligeiro mas, na altura, a câmara municipal pediu, porque ia fazer uma

intervenção, que os operadores baixassem uma série de cabos que existiam ali, e
a forma de acabar com esses cabos aéreos foi a PT fazer um atravessamento

naquela via, baixando todos os cabos que existiam na zona. Só que esse

abatimento teve problemas de compactação, não se nota muito, mas está lá, e já
que se vai corrigir, poderia ficar corrigido para futuro.

Referiu ainda uma nota que já deveria ter dito, até porque foi alvo de uma

intervenção que fez em reunião de câmara, quando questionou se a avenida

Vicente Afonso Valente, aquando das intervenções dos SMAS, iria ficar assim. Ali

não se aplicou a norma, aplicou-se a lei aprovada em câmara municipal, porque

estas coisas são o que são, e tem que se ter a responsabilidade de dizer uma coisa

e de dizer outra. Passou naquela via, e se as coisas ficaram corretas na base, o

alcatroamento que ali foi feito, do seu ponto de vista, de uma pessoa que não
percebe nada do assunto, está feito como deve de ser, com passadeiras elevadas,

eventualmente só faltará uma ou outra sinalização, mas isso será colocado em
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breve, e depois com as rotundas, pensa que a via ficará em condições, uma via

com dimensão e com espaço, e ao mesmo tempo sem a possibilidade de existirem

alguns acidentes de excesso de velocidade, que anteriormente existiam.
É preciso também relevar estes factos, não se aplica a norma, aplica-se o

regulamento que a câmara municipal aprovou, e os serviços municipais devem dar

oexemplo.
Na sua opinião, julga que se deveria retirar o ponto e pedir os elementos que

referiu aos serviços, e na próxima reunião aprovar-se-ia este ponto, se a câmara

municipaloentender.
O Sr. Presidente perguntou o porquê de se retirar o ponto.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Rei que não tem a lista das ruas, não sabe o que
está a ser aprovado, e não tem as fotografias que suportam a proposta. De acordo

com a coerência dos pontos anteriores, os membros da Coligação Novo Rumo não

podem votar sem estes documentos, que deveriam ser norma.

Interveio o Sr. Vereador António Oliveira, referindo que se pode aprovar o ponto e

compromete-se, esta semana ainda, a fazer chegar a lista e as fotografias aos
membros da Coligação Novo Rumo e aos membros da CDU.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que, sem prejuízo de se fazerem chegar
os elementos ao gabinete da Coligação Novo Rumo, o ponto é aprovado com os

votos contra dos membros da Coligação Novo Rumo.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da

Coligação Novo Rumo, em conformidade com a proposta do Sr. Vereador António

Oliveira.
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1. Assunto: AMPLIAÇÃO DO TALHÃO “R” DO CEMITÉRIO DE VILA FRANCA DE XIRA -

TRABALHOSAMENOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1350/14, de

26/09, do DOVI/DOVI, para aprovação da listagem e do orçamento de trabalhos a
menos, no valor de (-)3 345,85€, acrescido do IVA, bem como da dedução deste

valor ao preço contratual da empreitada de ampliação do talhão “R” do cemitério

de Vila Franca de Xira, adjudicada à Construções Pragosa, SA, não assistindo ao

empreiteiro o direito de indeminização previsto no n~1, do artigo 381~, do Código
dos Contratos Públicos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1350/14, de 26/09, do

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Oliveira submete o assunto à reunião de câmara

paraaprovação.

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

Vereador António Oliveira.

OS talhâo R
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1. Assunto: EXECUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO lQ CICLO DO SOBRALINHO -

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - PROCEDIMENTO DE
SEGURANÇA PARA RISCOS ESPECÍFICOS - MONTAGEM DE ELEVADOR

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1346/14, de

29/09, do DOVI/DOVI, para aprovação do desenvolvimento do plano de segurança e

saúde, referente ao procedimento de segurança para riscos específicos —

montagem de elevador, para a empreitada de execução da Escola Básica do 19
Ciclo do Sobralinho, adjudicada à Construtora UDRA, Lda.

3. Informações/pare~~~~5. Anexa-se comunicação interna n2 1346/14, de 29/09, do

DOVI/D0VI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4.~ Orçam.

5.~

6. Propostas: o Sr. Vereador António Oliveira submete o assunto à reunião de câmara

Paraaprovação.

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

VereadorAntónio Oliveira.

09 pss Esi Sobrajínho
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1. Assunto: REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DO RIO GRANDE DA PIPA E CONSTRUÇÃO DE

UM NOVO PONTÃO - CASTANHEIRA DO RIBATEJO - DESENVOLVIMENTO DO PLANO

DESEGURANÇAESAÚDE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 1358/14, de

30/09, do DOVI/Empreitadas, para aprovação do desenvolvimento do plano de

segurança e saúde, que consiste no plano de sinalização temporária, relativo à

proteção dos gasodutos da REN, da empreitada da regularização fluvial do rio

Grande da Pipa e construção de um novo pontão, na Castanheira do Ribatejo,

adjudicada à Oliveiras - Engenharia e Construção, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 1358/14, de 30/09, 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 p assunto à reunião de câmara

paraaprovação.
Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que os membros da CDU não

têm nada contra o plano de segurança e saúde, mas na reunião de câmara do

passado dia 27 de agosto, em que, se não lhe falha a memória, o Sr. Presidente

não esteve presente, e a reunião foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente, a CDU

apresentou um requerimento que questionava várias situações sobre o rio Grande

daPipa.

Por gentiliza o Sr. Vice-Presidente prestou alguns esclarecimentos, e também por

gentiliza o Eng2 José Fernandes apresentou outros esclarecimentos, mas isso não

obsta, como disse na reunião de câmara de 29 de setembro, a que até agora não

tenham tido resposta a esse requerimento por escrito. Gostariam que isso fosse

feito o mais rapidamente possível.
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Respondeu o Sr. Presidente que não tinha presente esse requerimento, irá saber

junto dos serviços, mas se as questões fundamentais foram respondidas é só

passá-las ao papel, e mais outras que eventualmente não tenham sido

respondidas.

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

Vereador António Oliveira.
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1. Assunto: FUNDO DE MANEIO 2014 — DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E

RELAÇÕES PÚBLICAS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 119/14, de

02/09, da DIMRP/SA, para aprovação do fundo de maneio da Divisão de Informação
Municipal e Relações Públicas, o qual ficará à responsabilidade do Coordenador da

Divisão, em regime de substituição, Dr. Cláudio Alexandre Pereira Lotra.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 119/14, de 02/09, da

DIMRP/SA, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.--

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, referindo que os membros da CDU

solicitaram intervenção neste ponto, no entanto a própria já esclareceu a questão,

agradecendo ao Sr. Presidente, mas não necessita de mais esclarecimentos.

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

Vice-Presidente.

11 fundo man D1RMP
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1. Assunto: ASCENSORES INSTALADOS NA AVENIDA DA MAGUE, N~1, URBANIZAÇÃO

MALVAROSA PARQUE - ALVERCA DO RIBATEJO - RESTITUIÇÃO DE VERBA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 192/14, de

09/09, do GAMAE, para aprovação da restituição do valor de 167,15€, à

administração do condomínio do prédio sito na avenida da Mague, n~ 1,

Urbanização Malvarosa Parque, em Alverca do Ribatejo, atendendo a que foi
solicitada a inspeção do ascensor n~ 371.11.14.2124, quando o mesmo estava

devidamente certificado.

3. lnformaçõesfpareceres. Anexa-se comunicação interna n2 192/14, de 09/09, do

GAMAE, 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.

12 ascensor Malvarosa
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1. Assunto: ASCENSOR INSTALADO NA RUA JOÃO TARRÉ RIBEIRO, N~ 5, ARCENA -

ALVERCA DO RIBATEJO - RESTITUIÇÃO DE VERBA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 214/14, de

09/09, do GAMAE, para aprovação da restituição do valor de 167,15€ à

administração do condomínio do prédio sito na rua João Tarré Ribeiro, n2 5, Arcena,
em Alverca do Ribatejo, atendendo a que foi solicitada a inspeção do ascensor

n~ 371.11.14.650, quando o mesmo estava devidamente certificado.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 214/14, de 09/09, do

GAMAE, 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.

13 ascensor Arcena
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No momento em que se começou a análise dos pontos na área da gestão

administrativa, financeira e jurídica, o Sr. Vereador Nuno Libério interveio,

solicitando que no âmbito dos atos deste departamento, sobre um assunto que não

está na ordem do dia, os membros da CDU pudessem colocar uma questão breve.-

Pediu desculpa pela forma, mas foram confrontados com a situação já no decurso

da reunião de câmara, e pensa que é de interesse ser do conhecimento da câmara

municipal.

Respondeu o Sr. Presidente que se avançará com a ordem do dia e o Sr. Vereador

colocará a questão no final.

colocação questão
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FLAta UQ6.

Reunião de 2014/10/08
Proc~
Deliberação n2____________

1. Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NA ÁREA DE
PESSOAL—--------- —- ------- --------____ ____ _______

2. Resumo: Presente o processo instruído com Informação flQ 549/14, de 30/09, do
DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Presidente na área de
pessoal, no período compreendido entre 2014/09/15 e 2014/09/26. - -—

3. informações/pareceres: Anexa-se informação n~ 549/14, de 30/09, do DGAFJ/DRH,
documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. —- -—

4. Dotação orçamental: Piano —- Orçam. - ---- ——----------

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea a), do n~ 2, do artigo 35% da Lei n~ 75/2013,
de 12 de setembro. -----------------____________________ ____

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

14 despachos
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Vila Franca de Xira Deliberação n2 ______________

Câmara Municipal

Assunto: LEGISLAÇÃO — SÍNTESE
Foi dado conhecimento da publicação feita em Diário da República dos seguintes

diplomas de interesse para a administração:

Decreto-Lei n9 143/2014, de 26 de setembro, 1 série, que aprova o Regulamento de

Registo de Obras Literárias e Artísticas;

Portaria n2 192/2014, de 26 de setembro, 1 série, que regula a criação e

manutenção da base de dados de registo do Sistema de Atribuição de Produtos de
Apoio, para pessoas com mobilidade reduzida.

Declaração de Retificação n2 43/2014, de 29 de setembro, 1 série, que declara ter
sido dada sem efeito a Portaria n9 187/2014, de 17 de setembro, da Presidência do

Conselho de Ministros, que altera a designação do «marco de légua na [ EN 12-1

(atual EN 10)], ao quilómetro 16,850» para «Marco da IV Légua da estrada real

Lisboa-Santarém», em Alverca do Ribatejo, União das Freguesias de Alverca do

Ribatejo e Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, e fixa a
zona especial de proteção do mesmo Marco, publicada no Diário da República, 1

série, n2 179, de 17 de setembro de 2014;

Decreto-Lei n2 144/2014, de 30 de setembro, 1 série, que atualiza o valor da

retribuição mínima mensal garantida;
Lei n9 75-A/2014, de 30 de setembro, 1 série, que procede à segunda alteração à

Lei n2 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), à quinta

alteração à Lei n2 108/91, de 17 de agosto, e ao Decreto-Lei n2 413/98, de 31 de

dezembro, à quarta alteração à Lei n2 28/2012, de 31 de julho, e à primeira

alteração aos Decretos-Leis nos 133/2013, de 3 de outubro, 26-A/2014, de 17 de

fevereiro, e 165-A/2013, de 23 de dezembro, alterando ainda o Código do Imposto
sobre o Valor Acrescentado, o Código dos Impostos Especiais de Consumo, o

Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Regime Geral das Infrações Tributárias.

Tomado conhecimento.

15 síntese
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RAta 1)84
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

Patrimonial e de Controlo Orçamental, para conhecimento dos pagamentos

autorizados pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. Vereador
António Félix, no período compreendido entre 2014/09/18 e 2014/10/01,

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

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

16 pagamentos
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1

Município / Proc2 ___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

1. Assunto: BALANCETES

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

dinheiro:

CâmaraMunicipal;
Dotações Orçamentais 23 881 046,45€

Dotações não Orçamentais 2 017 642,30€

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:

Dotações Orçamentais 4 186 129,69€

Dotações não Orçamentais 870 649,69€

3.~

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposiçõeslegaisapi~~~~j5.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

17 balancetes
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1 Reun~o de 2014/10/08
Município Proc2 _______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 6 32
Câmara Municipal

1. Assunto: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICADO - CASA DO POVO DE

ARCENA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 168/14, de

17/09, do DGAFJ/DFPCO, para aprovação da restituição do valor de 85,06€, à Casa

do Povo de Arcena, referente ao pagamento em duplicado do cânon superficiário

do ano 2014 e respetivos juros.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação intàrna n2 168/14, de 17/09, do

DGAFj/DFPCO, 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 Félix submete o assunto a reunião de câmara

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Paulo Rodrigues, dizendo que os membros da CDU nada

têm contra a restituição deste valor à Casa do Povo de Arcena, gostavam apenas

de chamar a atenção para o hiato de tempo e para aquilo que parece ser uma

descoordenação entre vários serviços da câmara municipal, principalmente os
serviços financeiros e o GAMAj — Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e

Juventude, neste caso.

De acordo com a informação que é dada nos documentos que foram

apresentados, a Casa do Povo de Arcena procedeu ao pagamento correspondente

ao direito de superfície, relativo a 2014, no mês de. janeiro do presente ano, e no

mês de junho/julho, quando as verbas do PAMA — Programa de Apoio ao

Movimento Associativo são atribuídas às associações, fruto dos protocolos que são

assinados, este valor que foi pago em janeiro foi descontado no valor do PAMA que

foi entregue à Casa do Povo.

Verifica-se um hiato de tempo de, pelo menos, 6 meses, e para os membros da
CDU a situação é incompreensível. Como é que o departamento financeiro, que

18 rest valor cPA 1/2



FI. Livro ____________

Fi:Ata OH?
~ Reunião de 2014/10/08

Município LA Proc2 _____________________

de
Vila Franca de Xira / ‘~ 1 Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

recebeu este valor em janeiro, não comunicou atempadamente a outro

departamento da câmara municipal, neste caso o GAMAJ, que o valor já estava
pago, inviabilizando ou não permitindo assim que o GAMAJ procedesse ao

desconto do mesmo nas verbas do PAMA.

É algo que os preocupa, porque revela uma falta de articulação entre dois serviços

essenciais da câmara municipal, neste caso o serviço financeiro, que recebe a

verba e que, com toda a certeza, não informou um outro serviço, que será o

GAMAj, que essa verba já tinha sido rececionada, não permitindo que aquele

serviço fizesse o seu trabalho corretamente.

Tomou a palavra o Sr. Vereador António Félix, referindo que de facto foi feita uma

transferência para a conta da câmara municipal em janeiro, só que com um

pequeno problema, a verba não foi transferida em nome da Casa do Povo de

Arcena, foi a Sr~ Presidente da Casa do Povo de Arcena que fez essa transferência,

pelo que os serviços não conseguiram identificar a que se referia aquela verba e a

mesma estava em aberto na câmara municipal. Só foi possível identificá-la no

momento em que a Sr~ Presidente disse “eu já paguei, fiz uma transferência”, só

que a fez em nome próprio. Não havia possibilidade dos serviços financeiros

comunicarem que o montante já tinha sido recebido, porque não sabiam a que é

que o mesmo se referia.

Obviamente que lhe podem dizer que os serviços podiam saber o nome da

presidente, efetivamente podiam, mas não tên? que saber os nomes dos

presidentes de todas as associações, quando fazem transferências em nome

próprio.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que, em bom rigor, quem acaba por

ser interessado não é propriamente a Casa do Povo de Arcena, mas a própria

presidente, uma vez que fez a transferência da sua conta. Não houve

propriamente desarticulação, antes pelo contrário, mas são questões internas da

associação, e depois o acerto de contas será feito entre eles.

Sob o ponto de vista da câmara municipal, tudo se passou como tem que se

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

Sr. Vereador António Félix.

18 rest valor CPA 2/2
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R~~o de 2014/10/08
Município / Âl~ Proc2 06/14 APRV.AD.CM

de ( —t
Vila Franca de Xira Deliberação n2 t)
Câmara Municipal i -

1. Assunto: FORNECIMENTO EM CONTÍNUO DE GÁS NATURAL VEICULAR PARA

ABASTECIMENTO DAS VIATURAS AFETAS À FROTA AMBIENTE DO MUNICÍPIO NOS
ANOS 2015 E 2016— ADJUDICAÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 375/14, de

29/09, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação do projeto de decisão referente ao

fornecimento em contínuo de gás natural veicular para abastecimento das

viaturas afetas à frota ambiente do município, durante os anos de 2015 e 2016,

com proposta de adjudicação à VALORSUL — Valorização e Tratamento de Resíduos

Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, pelo valor total de 242 500,00€, acrescido

do IVA,àtaxa legal em vigor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 375/14, de 29/09, 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 Félix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Vítor Silva, dizendo que na documentação que foi

fornecida não há referência, nem à estimativa de consumos de gás, nem à

quantidade de veículos da frota ambiente, pelo que os membros da Coligação

Novo Rumo perguntam se é possível saberem esses valores, só para terem uma

noção.

Respondeu o Sr. Presidente que tem condições de rapidamente fazer chegar esses
valores. Há bem pouco tempo não tinha, com toda a sinceridade, mas tendo em

conta o trabalho que se tem vindo a fazer sobre a realidade e as estratégias que

têm que se desenvolver no futuro relativamente à recolha de resíduos, tiveram

que se encontrar todos esses dados.

19 gás natural veicular 1/2
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1 ,/4 flIU Reun~o de 2014,10/os
Município / V Proc2 06/14 APRV.AD.CM

Vila Franca de Xira Deliberação n~ ______________

Câmara Municipal

Há viaturas que têm discrepâncias de valores por quilómetro estranhas, o que

pode revelar vários fatores que têm que se corrigir,de qualquer forma pode neste

momento fornecer esses dados viatura a viatura a gás, bem como outros que os
Srs. Vereadores pretendam, sobre as questões de paragem, manutenção, custos,

hátudoisso.
Em breve, aliás, provavelmente numa reunião extraordinária, porque é uma

matéria que levará algum tempo de discussão, será apresentado o trabalho que

está a ser ultimado, para os Srs. Vereadores terem a noção da realidade, e

sobretudo as propostas de soluções para o futuro.

Terminou, dizendo que irá fazer chegar esses dados, solicitando ao Sr. Vice-

Presidente para dizer aos serviços que enviem ao Gabinete dos Srs. Vereadores da

Coligação Novo Rumo os dados em causa.

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

Sr. VereadorAntónio Félix.

19 gás natural veicular 2/2
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~ Reun~o de 2014/10/08
unicipio Proc2 05/14 APRV.AD.CM

Vila Franca de Xira Deliberaç~o n2 ~ 34
Câmara Municipal

1. Assunto: AQUISIÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DE SOFTWARE MEDIDATA -

APLICAÇÕES SIGMA - PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL E SMAS -

ADJUDICAÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 380/14, de

30/09, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovação do projeto de decisão referente à

aquisição das novas versões de software Medidata — Aplicações SIGMA — para os

serviços da câmara municipal e dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento, com proposta de adjudicação à MEDIDATA.NET — Sistemas de

Informação para Autarquias, SA, pelo valor total de 194 500,00€, acrescido do IVA,

àtaxa legal em vigor.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 380/14, de 30/09, 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 Félix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Sr. Vereador António Félix.

20 Medidata Sigma
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Vila Franca de Xira Deliberação n~ ~I 3 b
Câmara Municipal

1. Assunto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO5 AO ABRIGO DO

ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICAS DA

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (CCE-AML) - LOTES 1 E 2 - ADJUDICAÇÃO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 371/14, de

26/09, do DGAFJ/DFPCO/SCCp, para aprovação do relatório final elaborado pelo júri

do procedimento, para fornecimento de combustíveis rodoviários ao abrigo do

acordo quadro celebrado pela Central de Compras Electrónicas da Área

Metropolitana de Lisboa (CCE-AML), com proposta de adjudicação do lote 1 —

Combustíveis rodoviários — gasóleo e gasolinas em postos de abastecimento

públicos, através de cartões eletrónicos de abastecimento, ao concorrente REPSOL

Portuguesa, SA, no valor de 215 120,00€, cujo valor do desconto unitário é de

0,070€/It, aos quais acresce o IVA, à taxa legal aplicável, e do lote 2 —

Combustíveis rodoviários — gasóleo, granel, ao concorrente PETROGAL, SA, no

valor de 787 920,00€, cujo valor do desconto unitário é de 0,095€/lt, aos quais

acresce o IVA, à taxa legal aplicável.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 371/14, de 26/09, 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 Vereador Sr. António Félix submete O, assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Vereador Sr. António Félix.

21 combustíveis
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1. Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS EQUIPAMENTOS

DESPORTIVOS MUNICIPAIS - LOTE 3 - LIBERTAÇÃO DA RETENÇÃO DE VALORES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 370/14, de

26/09, do DGAFj/DFPCO/SCCP, para aprovação da libertação da retenção de

valores, no total de 2 238,89€, referente a 5% dos pagamentos efetuados de
acordo com o previsto na cláusula 14~ do caderno de encargos, em conjugação

com a cláusula 7~ do contrato respeitante à contratação de serviços de limpeza

para os equipamentos desportivos municipais — lote 3.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 370/14, de 26/09, do

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

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Vereador Sr. António Félix submete o assunto à reunião de câmara

paraaprovação.

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

Vereador António Félix.

22 Iimp equip desp
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1. Assunto: DOAÇÃO AO MUSEU DO NEO-REALISMO DE 51 EXEMPLARES DA REVISTA

“ENCYCLOPÉDIA DAS FAMÍLIAS” E DE UM ESTOJO ORIGINAL DE COMPASSO, POR

MARIA ISABEL MODAS BORRALHO MORAES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 159/14, de

26/08, do DEC/DCTPM/MNR, para aceitação da doação ao Museu Neo-Realismo de
51 exemplares da revista “Encyclopédia das Famílias” e de um estojo original de

compasso, com o valor patrimonial de 400,00€, por Maria Isabel Modas Borralho

Moraes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 159/14, de 26/08, do

DEC/DCTPM/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aceitação.

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

Vice-Presidente.

23 doaçâo 5lrev
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1. Assunto: ANULAÇÃO DE VISITA AO NÚCLEO MUSEOLÓGICO - BARCO VARINO

LIBERDADE - RESTITUIÇÃO DE VERBA — TERTÚLIA COMPANHEIROS DO BALDE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 311/14, de

23/09, do DEC/Turismo, para aprovação da restituição do valor de 240,00€, a José

Joaquim Pepino Batalha, responsável pela Tertúlia Companheiros do Balde,

referente à anulação de uma visita ao Núcleo Museolágico Barco Varino

“Liberdade”.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 311/14, de 23/09, do

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

4. Dotação orçamental: Orçam. 02/06.02.03.01

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo-se aos pontos 24 e 25, porque

são idênticos, dizendo que os membros da CDU não têm nada a obstar, como é

evidente, à devolução das verbas que as duas tertúlias despenderam, porque não

realizaram o passeio no barco varino Liberdade.

Solicitou permissão para tecer duas ou três considerações, aproveitando a questão

do barco varino Liberdade.

Na sua opinião a câmara municipal devia apostar mais nas valências daquele

barco, e num à parte muito rápido, referiu que na tarde do dia 10 de agosto fez

esta viagem lindíssima entre Vila Franca de Xira e a Póvoa de Santa Iria, e de

regresso, com alguns familiares. Nessa viagem, em cerca de 40 pessoas, porque o

barco não pode levar mais, havia estrangeiros, pessoas do norte que estavam

hospedadas no Lezíria Parque Hotel, pessoas do concelho de Sintra, bastantes de
Vila Franca de Xira, e inclusive de Almada, de uma associação que fez aquele

24 Tertúlia comp Balde 1/4
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passeio para se inteirar e para trazer turismo à própria associação.

Não trouxe, mas fará chegar fotografias ao Sr. Presidente, que por esquecimento
nunca lhe entregou, pois considera que a câmara municipal deveria apostar numa

situação que verificou na margem esquerda, em frente à Póvoa de Santa Iria, onde

está um barco da câmara municipal em estado de degradação, mas aproveitável. --

Os membros da CDIJ e o Sr. Vereador Vftor Silva falaram no turismo, na reunião

realizada em Alverca do Ribatejo, quando foi discutido o orçamento, e era

importante fazer esta aposta, até para o turismo. Sabe que a câmara municipal
não aposta e que há dificuldades nisso, mas por que não até recuperar o tal barco?
Passou à questão de fundo, referindo que os passeios não se realizaram por

doença súbita do técnico Luís Godinho. Dentro dessa valência, em que considera

que a câmara municipal deveria apostar, porque não há justificação, sendo um

apelo da bancada da CDU, que o Sr. Presidente e o executivo socialista acolherão,

ou não, é trabalhar no sentido de haver tripulação habilitada. Ela existe, mas

complementá-la, porque o técnico teve uma doença súbita, e pensa que não houve
ninguém que o substituísse, sendo essa a razão que consta da informação.

A câmara municipal devia fazer formação, ou admitir alguém que estivesse tão

habilitado como o técnico Luís Godinho, sendo essa a mensagem que deixam.

Sem entrar em pormenores, referiu o que vem escrito nas duas referências da

informação para justificar a proposta, que embora fosse uma doença súbita, os

responsáveis foram atempadamente informados da impossibilidade. Sabe que a

língua portuguesa é muito “traiçoeira”, mesmo para os naturais, mas será que

foram mesmo atempadamente informados?

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo comungar das preocupações do Sr.

Vereador, aliás, nesse dia esteve no aniversário de uma destas tertúlias, onde foi

confrontado com a questão.

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

não foram convidados para a apresentação do Colete Encarnado, que julga que
aconteceu nessa tertúlia, quando apresentam propostas muito concretas sobre a

tauromaquia.
Respondeu o Sr. Presidente que serão para a próxima, e esse convite era da sua

responsabilidade, tem sempre um prazer imenso em ter o Sr. Vereador ao pé de si

24 Tertúlia Comp Balde 2/4
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nessas circunstâncias, como o Sr. Vereador sabe, e os diálogos são sempre

interessantes, não estando nada disso em causa, mas os convites para o

aniversário foram feitos pela tertúlia, não foram feito~ pela câmara municipal.

Quando lá chegou, à hora marcada, foi confrontado com a informação de que o

passeio não se tinha realizado, aliás, até ia perguntar se o passeio tinha corrido

bem, ainda bem que não o fez, se não ficava numa situação ainda mais difícil.

Se os responsáveis foram informados atempadamente, não sabe, isso não pode

dizer, na medida em que a doença foi súbita. As questões súbitas são súbitas, e as

questões atempadas sobre essa matéria também são o que são.

A câmara municipal já está a fazer formação para obviar esta situação. O Sr. Luís

Godinho está a dar formação para que, numa ausência, haja alguém que esteja

habilitado a navegar o barco, e provavelmente ter-se-ão que encontrar outras

soluções mais sólidas em termos de tripulação.

O executivo está a fazer um grande esforço, que está a ter um grande sucesso, em

termos de utilização do próprio barco. Aliás, o Sr. Vereador recordar-se-á que, em

tempos, veio a reunião de câmara uma proposta para se ter uma parceria com

uma empresa, em que o barco iria a Lisboa, a qual deu alguma conversa sobre a

matéria, e o próprio resolveu, pura e simplesmente, anular, porque houve

determinado tipo de exigências que chegou à conclusão que não tinham sentido,

tendo deixado cair esse processo. Ao deixá-lo cair tinha que se rentabilizar o barco

ao máximo, sendo o que está a ser feito, e o Sr. Vereador é testemunha disso

mesmo. No entanto, também é verdade que tudo isto tem custos acentuados, e

tem que se ter alguma prudência.

Quer dizer, e o Sr. Vereador Aurélio Marques conhece, que há câmaras municipais

de concelhos ribeirinhos cujos barcos estão parados, e o próprio compreende. Não

vai enunciar nenhum concelho em particular, mas sabe, porque quando o barco do

município vai a Sarilhos para ser reparado, veem-se lá os outros barcos à espera

de melhores dias para reparação, e não é porque os executivos desses municípios

não queiram que os barcos naveguem, é porque efetivamente as coisas são como

são, háqueprioritar.

O município tem o barco varino Liberdade a funcionar, e tem custos acentuados,

de qualquer modo baixou as taxas, para serem mais apelativas, porque considerou
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que eram excessivas, e desta forma o preço é mais em conta e as pessoas são

mais estimuladas a fazer estes passeios. Aos fins de semana e durante a semana

estes passeios têm sempre muita procura, portanto irão continuar.

Relativamente ao barco que está na Póvoa de Santa Iria, também irá conhecer

melhores dias, mas uma reparação de um barco daqueles, sem ter um orçamento

de uma firma de especialidade, não custa menos de 100 000,00€, o que é muito

dinheiro. A própria Câmara Municipal de Lisboa só há pouco tempo é que tem um

barco, não tinha, e o próprio até achava estranho não ter, mas durante muitos

anos não teve um barco tradicional.

Hoje o barco varino está certificado, que não estava, é reconhecido como um barco

tradicional na sua classe, e a câmara municipal tem feito todo este caminho para
promover o turismo através do barco.

Quanto à questão em apreço, o Sr. Luís Godinho tem problemas de saúde já
conhecidos, ligados à diabetes, de vez em quando t~em quebras de tensão, etc., e

manifestamente não estava em condições de fazer o passeio.
A câmara municipal lamenta a situação das pessQas que estavam à espera de

fazer o passeio, mas não havia nada a fazer.

Concluiu, referindo que os pontos 24 e 25 são aprovados por unanimidade.

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

Presidente.
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1. Assunto: ANULAÇÃO DE VISITA AO NÚCLEO MUSEOLÓGICO - BARCO VARINO

LIBERDADE — RESTITUIÇÃO DE VERBA—TERTÚLIA PALHA BLANCO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 141/14, de

22/09, do DEC/Turismo, para aprovação da restituição do valor de 192,00€, a

Fernando Manuel da Silva Batista, responsável da Tertúlia Palha Blanco, referente à

anulação de uma visita ao Núcleo Museológico Barco Varino “Liberdade”.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 141/14, de 22/09, do

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

4. Dotação orçamental: Orçam. 02/06.02.03.01

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Este assunto foi analisado em conjunto com o ponto 24 da ordem do dia.

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

Presidente.
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1. Assunto: PONTO DE SITUAÇÃO DAS AUGI - SETEMBRO DE 2014

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 178/14, de

26/09, do DGUPRU/DpRu, para conhecimento do ponto de situação das AUGI do

concelho, em setembro de 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 178/14, de 26/09, do

DGUPRU/DPRU, 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

conhecimento, referindo que este assunto tem a ver com o ponto de situação das

AUGI, como aliás foi um compromisso do executivo, que regularmente traria a

reunião de câmara relatórios sobre a matéria. A informação foi distribuída, estão

presentes os técnicos que estão ligados a esta área, o Urb~ Ricardo Ramalho e a

Eng~ Carla Alcobia, e se houver alguma questão estão disponíveis para responder. -

Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso, dizendo que este ponto é

extremamente importante, e desde há muito que os membros da CDU têm vindo a
alertar para o atraso na resolução destas situações.

As AUGI são um problema que urge colmatar, e, no entender que têm, o Partido

Socialista tem vindo a protelar e não tem arranjado soluções para resolver o

problema das pessoas, que na maior parte dos casos foram obrigadas a construir

em áreas urbanas de génese ilegal, atendendo ao “boom” e à necessidade de

habitação, que era premente nos anos 70, fruto de uma migração forte do interior

para o litoral, e para a zona industrial onde o concelho se situa.
Tem sido de facto uma bandeira dos membros da CDU, e entendem que nestes

últimos 17 anos a situação deveria ter andado muito mais célere do que o que

aconteceu.
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já no mandato anterior solicitaram por várias vezes o ponto de situação das AUGI

do concelho, os relatórios apareceram de uma forma muito esporádica, e, quando

se apresenta um ponto de situação como este, há lacunas ou termos que se

utilizam que entendem que podem levar a alguma confusão.

Em casos muito concretos, quando por vezes, em reunião de câmara, se aprovam

e entregam os alvarás às pessoas, que veem uma etapa da sua vida resolvida,

saem com a ideia de que, se levam o alvará, a situação está resolvida, as

infraestruturas estão concluídas, e são dadas como concluídas pelo executivo.

Contudo, depois, olhando e indo ao local, e também por algumas informações que
lhes vão chegando, aquilo que são infraestruturas concluídas para a câmara

municipal depois não o são para as pessoas. Dá o exemplo do Casal do Freixo, que

agora aparece como faltando algumas partes dos passeios, já foi dado como

concluído em reuniões anteriores, e nalguns casos sabem que foram as próprias

pessoas que foram chamadas para fazer a requalificação do passeio, e noutras a

câmaramunicipalassume.
Aquilo a que mais uma vez apelam é que, de acordo com o que também é feito por

outras câmaras perto, que veem o problema das AUGI como sério, e que tem de

ter solução temporal, porque a lei assim o obriga, se possa ter a consciência de

que, quando se escreve num documento, que é distribuído a todos os vereadores,

a palavra conclusão, ela tem que ter o significado que a língua portuguesa lhe dá,

para depois não serem confrontados com uma situação que em nada é sinónima

de conclusão de infraestruturas.

Portanto, agradecem este trabalho, acham que este ponto de situação poderia vir

com mais informação do que aquilo que aparece,! mas há AUGI que são muito

complicadas e, para além do ponto de situação, têm que se resolver rapidamente,

chegando-se à forma de resolver AUGI muito grandes, que mexem com a vida de

muita gente no concelho.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, complementando a intervenção com

uma questão, dizendo que o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores terão presente que
a CDU apresentou, logo no início do mandato, na sequência de uma discussão que

a todos preocupava, uma proposta no sentido de fazer com que a câmara

municipal assumisse mais responsabilidades, como disse a sua camarada, Ana
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Lídia Cardoso, que são responsabilidades no sentido do uso legal das competências

deste município, ou seja, que a câmara municipal privilegiasse, sempre que

possível, e acrescenta desejavelmente, a reconvenção por iniciativa municipal.

Contudo, nas últimas semanas os vereadores da CDU, só para os casos das AUGI

que já têm loteamentos aprovados, têm vindo a ser solicitados a prestar

informações sobre matérias que, para os próprios, já estavam resolvidas do ponto

de vista administrativo e das competências que cabem à câmara municipal, e

vieram a perceber que não.

Na proposta, recordando o espírito que estava e continua a estar subjacente à

tomada de posição que tiveram, que deve ser a câmara municipal a assumir estas

responsabilidades, insistem, por exemplo, que deve ser a câmara municipal a
ajudar e apoiar os munícipes em todos os procedimentos, ou seja, não se deve dar

por concluída a tarefa fundamental do município, a partir do momento em que se

aprovam em reunião de câmara os respetivos alvarás de loteamento.

Dando um exemplo, foram ter com os membros da CDU munícipes de AUGI de

grandes dimensões, como a Quinta da Ponte, perguntando como se haveriam de

resolver litígios dentro da própria comissão de comproprietários, e o que disseram

foi que entendem que a câmara municipal deve prestar informação aos munícipes,

deve facilitar o acesso à informação e, se possível, porque também é uma

obrigação deste município, dar até alguma orientação jurídica, daquilo que é

possível prestar do ponto de vista informativo a essas mesmas populações.

Como já foi dito, este relatório poderia e deveria ser complementado com outra

informação que, para o efeito, continua a não existir, que é ter-se, neste momento,

por força de alteração legislativa, o prazo de 30 de junho de 2015, que foi um

prazo dilatado e alargado em sede da revisão da lei fundamental, para atribuir os

títulos de reconversão.

Assim, perguntam à câmara municipal e ao PS em particular, se está em condições

de assegurar que até dia 30 de junho as AUGI, hoje sem esse título de reconversão,

estarão resolvidas.

Duvidam, infelizmente, que possa haver esse compromisso, atendendo à dimensão

de alguns problemas que se encontram pendentes, e, para serem muito precisos,

estão a falar das iniciativas que dependem dos interessados, porque, como já foi
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dito, sobre esta matéria têm uma avaliação muito diferente daquela que é a

prestação de contas do Partido Socialista, sendo que foi este partido que, logo no

início do seu mandato, prometeu uma revisão do plano diretor municipal, e que, se

por parte dos comproprietários a iniciativa fosse de natureza privada, esses alvarás

apareceriam de um momento para o outro.
Hoje veem-se AUGI, como o caso da Quinta do Alferes, que ainda estão por

resolver, porque foi-lhes prometido que assim era mais simples. Será que a câmara

municipal não deve chegar ao pé dessas entidades e interessados, e facilitar os

seus meios, o que é sua obrigação fazê-lo, no sentido de obviar e resolver esses

problemas? O problema não é só dos que lá vivem, é do município e da gestão

pública.

Para terminar, falta um dado muito importante, e não é só porque já se sente a

pressão do dia 30 de junho, mas é quanto custa o que está por resolver, as

infraestruturas. Está-se a falar ainda muito no vago, e quando se diz “não vou ser

exaustivo, como pode o senhor não gostar que seja~, o próprio pode dizer que, de

um levantamento que os membros da CDU fizeram, de infraestruturas que estão

por concluir, seguramente falam de umas belas dezenas, para não dizer centenas

demilharesdeeuros.

Assim sendo, do ponto de vista do compromisso municipal só se tem mais um

orçamento para honrar ou resolver esse compromisso, e, se não se têm os títulos
de reconversão, nem a noção aproximada, pelo menos aos membros da CDU não

foi facultada essa informação, de quanto custa terminar o que está por terminar,

perguntam então em que pé se encontra esta matéria.

Pensa que no Casal das Areias II, e pede desculpa se não está a ser preciso, fez-se

depender a rede de saneamento da construção de um grande centro comercial

naquela área, mas nem centro comercial, nem rede de saneamento, e é isto que se

tem para apresentar, ainda que, naturalmente, com algumas obras que têm vindo

a ser feitas. No entanto, se se empurrar para os privados a resolução destes

problemas, que são as pessoas que habitam no concelho de Vila Franca de Xira,

como se fez com os casais da Bica, Colher ou Carcaça, tarde ou nunca, no Alto de

Arcena, aquelas populações terão as suas casas devidamente legalizadas.

Terminou, referindo que pensa que o Sr. Presidente ainda está a tempo de poder
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reconverteresteprocesso
Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
Rumo agradecem este ponto de situação, que vem na sequência do pedido de

agendamento que fizeram no dia 18/03, e da proposta que foi aprovada para que o
executivo desse efetivamente um parecer e informação à câmara municipal no seu

todo,combasesemestra[
Ficam satisfeitos que, de vez em quando, há propostas que ainda têm alguma

execução. São dias, este é um dos dias em que tiveram execução, e não para ter o

ego de alguém mais satisfeito, mas para que, neste:caso, os proprietários de AUGI

e casas nesses locais, com expectativas de poderem resolver o seu problema, os

possam ter resolvidos mais tarde ou mais cedo, e neste caso mais cedo do que

maistarde.

Contudo, há algumas questões, nomeadamente não das AUGI que ainda estão por

resolver na sua quase totalidade, como a AUGI em São João dos Montes, que é uma

das maiores e continua por resolver, a Quinta do Alferes, mas doutras, em que se

tem já praticamente tudo concluído, faltando eventualmente a parte da câmara

municipal, sendo que se deveria estabelecer um plano que se pudesse começar a

concretizar gradualmente, para que estas situações não se fossem acumulando.
Por outro lado, há que mudar regras de implementação de algumas infraestruturas

que ainda são feitas hoje, em 2014, como eram em 1975, 1976, 1980 e 1990, para

mais tarde não voltarem todos a ter um custo, incluindo quem lá mora, de alterar

essas mesmas infraestruturas.

Era fundamental que a câmara municipal, a par deste processo, na próxima vez

que enviasse esta informação começasse a dizer quais os prazos estimados para

assumir o compromisso que cabe à mesma, e, consequentemente, o compromisso

que cabe à contraparte nesta matéria. Depois, deveria começar a dizer onde estão

os problemas e como se resolvem, naquelas que se podem resolver de forma

rápidaecélere.

Não lhes parece também justo que existam AUGI que tenham o seu problema por

resolver por força de um determinado investimento privado que entretanto não se

vai executar, ou não se sabe se algum dia se vai executar, e então, se algum dia se

vier a executar, esse investimento irá suportar os encargos que eventualmente a
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câmara municipal, em conjunto com a contraparte, assumiu. Neste sentido,

parece-lhes mais justo que, nalguns casos, seja a câmara municipal e determinada

contraparte a assumirem um determinado encargo, e a seguir, se houver um

determinado investimento que venha a usufruir de parte dessas infraestruturas,
tem que pagar esse usufruto para que seja resolvido.

O que pedem é que agora se possa começar a medir onde e quando se podem

começar a resolver, de uma vez por todas, algumas AUGI que se têm “penduradas”
há demasiado tempo, para esta população residente no concelho de Vila Franca de

Xira,queéimportante.
O Sr. Presidente interveio, dizendo que depois passará a palavra ao Urb~ Ricardo

Ramalho e à Eng~ Carla Alcobia, para darem alguns esclarecimentos sobre as

matérias que foram faladas, e diz, tanto a uma bancada como a outra, que a

câmara municipal tem vindo a fazer um esforço grande no sentido de resolver e

fecharalguns problemas.

Perguntam-lhe se até julho de 2015 estes processos de reconversão estão

concluídos, e não pode dizer que sim. Dizer agora, “fique descansado, que vamos
conseguir”, não tem condições para tal, tanto mais que ainda nem sequer tem o

plano para o ano que vem aprovado, e nem pode sequer ter forma de dizer que há

condições de fazer isto ou aquilo.

A câmara municipal está, de facto, a desenvolver, esforços para concluir muita

coisa, e sugere que as pessoas que vão ter com os Srs. Vereadores da CDU possam

ser reencaminhadas para os serviços, que certamente podem prestar a informação

que a CDU manifestamente não tem condições de prestar, como é óbvio, pois a

única coisa que pode é aconselhar, o que, pelo que dizem, os seus membros têm

feito, Os serviços estão absolutamente disponíveis, como sempre, e os Srs.

Vereadores podem falar com as comissões das AUGI, que dirão que as pessoas são

muito bem recebidas, muito bem atendidas, e muito bem aconselhadas para os

passosadar.

Foram referidos alguns aspetos que lhe parecem interessantes, que é uma

informação mais atualizada de compromissos de prazos para resolver algumas

infraestruturas, no sentido de também se saber qual a parte ainda em atraso que

pertence às comissões, e que não está resolvida, na medida em que a câmara
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municipal também não vai avançar sem a outra parte resolver os seus próprios

compromissos. Quando alguém adquire uma casa paga todas as infraestruturas
inerentes, através das taxas e tudo mais, e neste caso tem de ser a mesma coisa.--

Há ainda um aspeto, os clandestinos foram um processo que visava resolver

problemas de habitação das pessoas, e o critério que para si continua a ter que se

ter em vista é o de ajudar as pessoas socialmente mais frágeis a terem uma

habitação condigna. Era e é este o princípio. Há situações onde muita gente

conseguiu resolver o seu problema de habitação, mas há outras questões que nada

têmavercomesteprincípio.
Pensa, sinceramente, que também não é justo que nalgumas situações, que são

meramente de negócio, a câmara municipal, ao mesmo tempo que está a ajudar as

pessoas que de facto necessitam dessa ajuda, também esteja a contribuir com

alguma especulação à volta desta matéria. Isto é claro, e não vale a pena dizer-se

que não se sabe, porque é assim mesmo.

No entanto, apesar destas dificuldades que se têm nos dias de hoje, concorda que

há alterações e algumas afinações a fazer ao próprip regulamento, que já é muito

antiquado, para permitir avançar com mais facilidade.

Falou-se de outras experiências, noutros concelhos, que são completamente

diferentes de Vila Franca de Xira, e conhece, que é o facto de as comissões terem

que fazer tudo, desde infraestruturas a pagamento dos projetos, o que não é caso

de Vila Franca de Xira, e se calhar eles é que têm razão, não é o município. Aqueles

municípios é que estão no caminho certo, não é a câmara municipal, pois avançou

numa determinada perspetiva, que é errada do seu ponto de vista, mas é o

compromisso que se assumiu com as pessoas e é esse caminho que se vai seguir,

porque às vezes toma-se determinado tipo de decisões, num determinado

contexto, que depois vem a resultar nalgum prejuízo ou dificuldade.

De qualquer modo há compromissos, assumir-se-ão esses compromissos, mas não

se pode deixar de refletir sobre as várias experiências que existem no país,

nomeadamente na Área Metropolitana de Lisboa.
Há ainda algumas questões que foram colocadas, e ir-se-á tentar corresponder.

Tomou a palavra o Urb~ Ricardo Ramalho, para referir algumas questões mais

globais, dando depois a Eng~ Carla Alcobia resposta a questões mais concretas.
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Relativamente às questões que não encontraram enquadramento na revisão do

plano diretor municipal, e concretamente a Quinta do Alferes, que foi falada, como

está no relatório é de facto uma situação complicada, e não foi possível, em termos

de revisão do PDM, incluir toda a área original em área urbana, com uma premissa

que a si lhe parece justa, ou seja, que ficasse classificada como urbana área

suficiente para que cada proprietário tivesse um lote. “Grosso modo”, terá sido à
volta de 50%, o que quer dizer que existiam proprietários que tinham variadíssimos

lotes, e começa-se aqui a entrar na especulação imobiliária.

Neste momento há um novo presidente de comissão, e já houve algumas reuniões,

estando a câmara municipal à espera que seja entregue uma proposta concreta de

como a comissão pretende ultrapassar a questão, porque a mesma é entre

proprietários. Eles têm que encontrar um acordo, em que alguns, que terão 3 ou 4

lotes, ficam com 1, têm que abdicar, e quem só tem lotes fora da área rural vai,

por compensação, ter um na área urbana, e esse é um trabalho que lhe compete,

enquanto associação e proprietários.

Quanto à proposta ou sugestão da câmara municipal se meter nisso, na sua

opinião é estar a meter-se em complicações particulares, em que depois terá uma

dificuldade grande, pois não vai poder tomar decisões, já que quem está

legitimada é sempre a associação. A câmara municipal pode ser mediadora, pode

colaborar, mas mais do que isso não lhe parece que seja possível.

Quanto ao outro caso que também ficou pendente no âmbito da revisão do PDM,

na várzea de Vialonga, as terras Compridas, foi por manifesta desconformidade

com o PROTAML — Plano Regional de Ordenamento do Território da Área

Metropolitana de Lisboa, não tinha qualquer construção, e a CCDR — Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional, na altura, inclusivamente o organismo

relativo às questões da agricultura, salvo erro, não tiveram qualquer abertura para

poder ser classificada como urbana, permitindo que se avançasse.

Numa destas questões pensa que está absolutamente do lado dos proprietários
encontrar o consenso, porque aquilo que ficou previsto assegura que cada

proprietário tenha um lote. Quanto à outra, de facto não foi possível resolver, nem

se afigura que venha a ser possível, por aquilo que tem sido a postura das

entidades.
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Interveio a Eng~ Cana Alcobia, referindo que aquilo que pode acrescentar

relativamente à situação das AUGI é que a câmara municipal, sozinha, não

consegue resolver, estando sempre dependente dos proprietários, e por isso é
muito difícil comprometer-se que vai concluir, O objetivo é concluir, só que precisa-

se dos proprietários, que muitas vezes não dão resposta, e aguarda-se imenso

tempo por coisas simples, mas em que as pessoas não estão interessadas.

Tem-se o caso, por exemplo, do Cerrado de Baixo, que é um loteamento que não

tem construção, já tem as infraestruturas feitas, a câmara municipal tem tudo para

poder emitir o alvará de loteamento, tem o estudo aprovado, mas precisa de uma

listagem de proprietários, que têm de assumir quem vai ficar com aqueles lotes.

Aguarda-se por esta listagem, se calhar, há 3 anos, e os serviços estão sempre a

contactar a presidente da comissão e a pedir-lhe para se adjudicarem os lotes,
porque no alvará tem que vir essa informação. Está-se à espera, mas não se

consegue, e não é por falta de pressão, contacto e reuniões.
Em relação ao facto de umas serem da iniciativa da Fâmara municipal e outras dos

proprietários, foi uma opção tomada na altura pelos proprietários, e o que se vê

agora é que, quanto às que são da iniciativa dos proprietánios, muitos não estão

interessados em que o processo avance tão rapidamente, como a situação do

Olival dos Cantos ou João Cravo e Rosário, em que se insiste constantemente com

as comissões e tenta-se, mas às vezes não é só o esforço dos serviços da câmara

municipal nem do seu trabalho.

É importante ainda referir que após a emissão dos alvarás de loteamento a câmara

municipal continua a desenvolver um trabalho grande com os proprietários, não

fica aí concluído, sendo que, por exemplo, com o Casal do Álamo, que ficou

registado definitivamente em abril, tem-se tido um trabalho imenso. São 260 lotes,

e tem-se estado a trabalhar quase para o Casal do Álamo, porque, para além dos
estudos e da aprovação, a câmara municipal responde a todos os requerimentos

que os interessados fazem, continuando a dar apoio para que as pessoas consigam

fechar os processos de construção com as autorizações de utilização.

Em relação à Quinta da Ponte está-se a trabalhar, e tem sido o que se tem

desenvolvido durante este tempo. Aprovou-se o estudo de loteamento, e agora

está-se a concluir a listagem de hipotecas. A Quinta da Ponte e a Quinta da Bela
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Vista têm cerca de 500 lotes, agora está-se a fazer a listagem de hipotecas para

emitir o alvará de loteamento, sendo que só esta listagem de hipotecas de 500

proprietários leva um trabalho imenso, porque tem que se ver todo o historial e o

que foi ou não, para se poder emitir o alvará.

Depois desse trabalho os elementos são entregues ao solicitador para fazer o

alvará, e aí, quando for estudar a propriedade pode eventualmente encontrar

problemas que façam ainda perder mais tempo, e por isso é sempre precisa a

colaboração dos interessados para se poder avançar.
Após interrupção para o período do público, tomou a palavra a Sr~ Vereadora Ana

Lídia Cardoso, dizendo que há pouco o Urb~ Ricardo Ramalho disse uma coisa

muito interessante, que a fez pensar nalgumas situações que se passaram em

reunião de câmara por várias vezes, que tem naturalmente a ver com as AUGI. O

urbanista disse que tem de se olhar para os casos da forma que são, e eles são

diferentes uns dos outros, e muitos dos donos dos lotes o que querem é ir para a

especulação imobiliária.

Tem-se um problema sério numa das AUGI, que é ada Fonte Santa, e tem que se

resolver, mas no sentido da câmara municipal não se sentir pressionada a resolvê

lo da forma que, se calhar, irá dar àquilo que o .urbanista dizia há pouco, da

questão da especulação. Tem que ser resolvido duma forma em que a câmara

municipal não saia lesada deste processo, nem as pessoas, e rapidamente, porque
começa a ser incómodo para os membros da CDU. Estas coisas sabem-se, e sabe-

se sempre mal, sendo que quando visitam a AUGI, e fazem-no algumas vezes,

ouvem dizer que afinal não é aprovada por causa da CDU, questionam-lhes se é

verdade ou mentira, e têm que explicar às pessoas,que às vezes são esclarecidas

dapiorforma.
De facto a explicação que deve ser dita tem a ver com aquilo que o urbanista falou,

a especulação imobiliária não se deve sobrepor, nem aos interesses das pessoas,

que se veem lesadas neste processo há vários anos, nem aos interesses da câmara

municipal, que também não pode ficar lesada neste processo.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que não pode estar mais de acordo

com aquilo que a Sr~ Vereadora Ana Lídia Cardoso referiu, mas também tem a

dizer que cada caso é um caso, e todos têm que ter a capacidade de encontrar
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soluções, e também não ficarem muito amarrados sobre determinadas matérias.

Não se podem aviltar, e ir arranjar uma solução com a qual seja difícil estarem de

acordo, mas têm obrigação de encontrar soluções que beneficiem um conjunto de

pessoas. Assim, a breve trecho tentar-se-á trazer uma proposta que não ponha em

causa ninguém, e que seja a favor de toda a gente.

Não diz nunca, em lado nenhum, que é a CDU que está a obstaculizar esta

situação, não é verdade, a CDIJ coloca as suas questões, mas também diz, com

toda a sinceridade, que tem de haver, da parte de todos, uma disponibilidade para

tratar as diferentes situações que são específicas, caso a caso. Para se fecharem os

processos, como aliás o Urb~ Ricardo Ramalho disse, e já se falou sobre isso várias
vezes, se se estiver a pensar que se irá tratar tudo da mesma forma, não se sai

deste assunto. Por isso, espera, sinceramente, que se tenha a capacidade de ir

encontrandosoluções.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendb que essa solução já existe desde há

muito tempo, e não é de agora. Está a ler um regulamento que tem a ver com os

efeitos de comparticipação da câmara municipal, pois, para casos concretos,

existem regulamentos concretos.
Para o efeito dispensa-se de dizer de onde é o regulamento, mas o mesmo diz que

desde que não se seja proprietário de outra habitação permanente, não se seja

comproprietário noutra habitação ou lote na área do concelho, as deduções ou

comparticipações são agravadas ou desagravadas, ou reduzem-se num

determinado montante. Assim, há possibilidades legais de se contornar tudo aquilo

que o Sr. Presidente disse, e é só uma questão também de opção política.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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Pelas 12h40, o Sr. Presidente interrompeu a discussão do ponto 26 da ordem do
dia para dar a palavra ao público presente, prosseguindo posteriormente com a
discussão deste e dos restantes pontos da ordem do dia.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

POMBOS NO BAIRRO DA CHASA - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. Manuel Lourenço, cumprimentando os presentes,

referindo que hoje resolveu vir à reunião de câmara e inscrever-se, porque se

comprometeu a fazê-lo numa reunião de câmara realizada na Chasa, em Alverca

do Ribatejo, perguntando ainda ao Sr. Presidente se já tratou da questão dos

pombos, que precisa de ser tratada.

Num telhado onde está a intervir neste momento o contentor, que era para levar o

resto das telhas, levou 20 ninhos de pombos, e sabe o que lhe está a custar, à sua

parte. Assim, a sua pergunta continua a ser a mesma, há alguma possibilidade de

impedir que os pombos continuem a procriar? Pensa que há condições para isso,
razão pela qual volta a colocar a questão, para que se tente, pelos menos de 2 em

2 meses, que não continuem a nascer mais 2 crias, de 20 ninhos, pois foram 40 os

pombos que lhe saíram debaixo do telhado.

Isto não é possível, e está a ver como vai ser, para toda a gente que tenha de

pagar os telhados, ao preço que estão, não sendo possível manter-se esta

situação.

Há pessoas que continuam a dar comida aos pombos, e esses senhores têm que

ser “tratados”, não por si, mas pelas autoridades, a PSP tem que tomar iniciativas,

e na rua é mal tratado pelo que lhes diz.

Não é o próprio que tem de o fazer, e quando passa na rua, porque tem a

“vocação” de dizer “não façam isto, está mal feito,. podem ser multados, a multa

vai até 1 500,00€”, não tem que ser insultado logo a seguir, pois dizem-lhe “cale-

se, você não sabe o que diz, não gosta das aves”, tal como não gosta de cães, não

gosta de coisa nenhuma, só porque quer as coisas limpas e tratadas. Se as pessoas

não têm esse princípio, agradece que o Sr. Presidente veja o que se pode fazer.
Interveio o Sr. Presidente, referindo que o munícipe apresentou uma situação

recorrente, a epidemia de pombos.

A câmara municipal está a tentar analisar com o veterinário municipal, o qual já
apresentou algumas soluções, mas do ponto de vista do executivo municipal não

parecem soluções adequadas, e eventualmente numa primeira terá que se passar

pela esterilização dos animais.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

CAMINHO PEDONAL QUE VEM DO JARDIM JOSÉ ÁLVARO VIDAL - ALVERCA DO

RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. Manuel Lourenço, referindo que a questão sobre o

caminho pedonal que vem do jardim José Álvaro Vidal, em Alverca do Ribatejo, já
foi colocada, não sabe como, mas vai colocá-la à sua maneira.

Aquele caminho é necessário e foi aprovado no orçamento participativo, e deixa

duas questões. A primeira é se se está a ter o cuidado no atravessamento das

ruas. Aquele caminho vai dar uma atitude completamente diferente àquela que há

nas passadeiras das ruas, passarão por lá idosos, pessoas com carrinhos de bebés

e muita gente. Como será feito o atravessamento de umas ruas para as outras?

Quem é que tem a prioridade? O caminho pedonal não é a mesma coisa que a

passadeira que está na rua, há qualquer coisa de diferente.

Aquilo que pede é que, no seguimento do programa que se está a fazer, no

caminho que é necessário até à estação, se tenham em atenção todos estes

pormenores, senão vão arranjar-se outros problemas.

Interveio o Sr. Presidente, referindo estar preser*e a técnica que está a seguir o

processo do orçamento participativo, a Arqt~ Catarina Conde, que tomou boa nota

das recomendações que o munícipe fez, e vão ser analisadas.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

CORTEDEÁRvORES_ALVERCADORIBATEJO
Interveio o munícipe, Sr. Manuel Lourenço, referindo-se a uma árvore cortada em

Alverca do Ribatejo, perguntando quem é que tem a coragem de dizer que é uma

árvore. Pensa que é só quem não percebe, nem quer perceber. Aquilo não é uma

árvore, e o mal desta freguesia foi deixar plantar arbustos que se transformaram

emárvores.

Quem tem noção do que é uma árvore não chama àquilo uma árvore, aquilo era
um arbusto que era contestado por alguns dos moradores, não todos, pois há

quem o queira, e tinha umas grainhas pretas, que deixavam o chão num estado

lastimoso. Quando as pessoas passavam por lá, umas pediam constantemente o

seu corte, mas outras queriam-no, porque há quem entenda que aquilo é uma

árvore, e não sabe que foi o arbusto que deu azo a que aquela árvore crescesse

daquela maneira. Deixou-se crescer e não se devia, um arbusto é um arbusto, uma

árvore é uma árvore, mas quando tudo é tratado ao mesmo nível, está-se mal

encaminhado.

Referiu-se ainda aos choupos, que todos reconhecem que é um problema quase

como o dos pombos, é outra “bicharada”. Muitos foram mandados colocar pelo

próprio, porque não havia outras árvores, eram aquelas que eram oferecidas,

agora é necessário tirá-las, e tenha-se a coragem de o fazer. Os arquitetos da

câmara municipal têm que ter a coragem, de uma vez por todas, de começar a

tirar essa “bicharada”, tal como têm que tirar os pombos.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo que de facto é verdade que os arbustos se

transformaram em árvores, o próprio tem disso à sua porta, e de vez em quando

vai cortando, para não se transformarem em árvores.

No entanto também é verdade que esta consciência sobre muitas coisas,

nomeadamente nas espécies mais adequadas a plantar, é relativamente recente. --

O conhecimento advém do facto das câmaras municipais, nomeadamente a de Vila

Franca de Xira, começarem-se a apetrechar com técnicos destas áreas, que
aconselham os executivos e dizem qual é o caminho a seguir.
No passado não havia este “know-how” de conhecimento, e quando o que se tinha

era um choupo, plantava-se um choupo, e agora estão-se a cortar todas essas
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árvores nas escolas do concelho, não porque cientificamente se considere que

fazem mal, mas há questões de caráter psicológico, e outras ainda mais graves,

que é o facto de aquelas árvores andarem à procura de humidade e penetram nas

canalizações, rebentando com as canalizações das escolas e doutros edifícios.

A câmara municipal tem vindo a fazer esse trabalho, por isso há uma

aprendizagem e uma cultura de hábitos relativamente a esta matéria que pouco a

pouco se vai adquirindo.

Às vezes vê-se uma coisa que parece uma árvore e não é, não tendo problema

nenhum em ser abatida, porque começa-se a disseminar e é uma coisa má, que

nãotemgrandeinteresse.

Por isso, o munícipe durante muitos anos teve responsabilidade nestas áreas em

termos autárquicos, também lhe diziam que aquela árvore era a que estava

disponível e este plantava-a. Porém, hoje em dia não há árvores na zona pública

que não tenham que ter previamente um parecer técnico, já para não falar nas

podas, que essas sim assassinam as árvores de todas as maneiras.

Há formação que o município tem vindo a dar, çnas que certamente ainda é

insuficiente, pois o próprio vê por vezes podas que mais valia ter-se cortado a

árvore pelo tronco, e se calhar era um melhor serviço.

De facto ainda há um trabalho muito longo a fazer, que é de convencimento de

aprendizagem, mas que julga que há de dar os seus frutos.

O munícipe, Sr. Manuel Lourenço, interveio, referindo que se não se fizer essa poda

“maligna” as pessoas continuam-se a queixar, porque os arbustos estão junto aos

prédios, dentro das casas e das janelas, e é preciso resolver o problema de uma

vez portodas.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, mencionando que o executivo municipal

compreende essas preocupações, está atento e está a trabalhar, sendo que, como

já referiu, é um trabalho exigente e de convencimento para que daqui a gerações

futuras esta situação seja absolutamente normal, e não vir a reunião de câmara o
neto do munícipe falar sobre o assunto.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

URBANIZAÇÃO DA MALVAROSA - ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. António José Cid, cumprimentando todos os presentes,

referindo que está presente para falar sobre a Malvarosa, em Alverca do Ribatejo.

Felizmente, ou infelizmente, talvez felizmente neste momento, emigrou há umas

boas dezenas de anos, e foi para si uma surpresa muito desagradável, quando

chegou, na segunda semana de setembro, e dirigiu-se a pé ao Jumbo, como

costuma fazer habitualmente, e viu uma mexida de terras e a montagem de uma

“barraca”.

Quando passou na estrada ainda pensou, “meu Deus, já estão ali a mexer em

baixo, e montar toda aquela “trapalhada”, e a passagem que foi prometida no

princípio da urbanização não existe”.

A Malvarosa nasceu sensivelmente há 13 anos, de um projeto muitíssimo bem

elaborado, até de vanguarda, que todos conhecem, diria mesmo que talvez das
melhores coisas do concelho de Vila Franca de Xira. No entanto, com as sucessivas

alterações que têm sido feitas, o princípio da Malvarosa começa a estar em perigo,
e possivelmente muitos dos presentes estarão de acordo consigo, porque neste

momento vai levar uma “facada”, se assim se pode dizer.

O “voraz apetite” de um promotor não o surpreende, surpreende-se é, e pede

desculpa, mas tem que o dizer desta forma porque tem alguma dificuldade em

encontrar palavras em português, com a conivência da câmara municipal em

alinhar com o promotor nesse sentido.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, referindo que p munícipe pode dizer o que

quiser, e é responsável por isso mesmo, perguntando-lhe se está a dizer que o

próprio é conivente com atitudes empresariais de duvidosa legalidade, e se é isso

quequerdizer.

Respondeu o munícipe que não é de “duvidosa legalidade”, é aquilo que fazem, o

mal que fazem à urbanização. Até lhe apetecia perguntar ao Sr. Presidente se

gosta da Malvarosa, porque aquilo que está a ser lá feito é de alguém que não

gosta.

Respondeu o Sr. Presidente que são opiniões.

Continuou o munícipe, dizendo que, neste momento, vai ser dada mais uma
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“dentada” de 24 000 m2, entre construção, acessos e estrada.

Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando quais são as questões que o munícipe

quer colocar, em concreto.

Respondeu o munícipe que a sua questão em concreto é que, do lado do jumbo,
era para ser instalada uma clínica. Essa clínica tinha um espaço, e que fosse criado

um prédio, ou aquilo que a câmara municipal ou o promotor entendessem, nesse

espaço que estava reservado, tudo bem, nada a dizer. Ficaria todo o espaço

relvado e tódo o espaço de lazer prometido, e parqueamento, e o que a câmara

municipal fez foi admitir a instalação de 4 prédios e permitir a instalação daquela

“barraca”, Os moradores esperavam tudo menos uma coisa daquelas naquele

terreno, um terreno nobre, ainda por cima aquela “barraca” não tem as mínimas

características da urbanização onde está inserida. Onde estava a câmara municipal
para verificar tudo isso? Até diria, se lhe for permitido, que de tal maneira a
câmara municipal não fiscalizou este projeto que o próprio passeio do lado sul, que

deveria ter 2 metros, ficou com 1,5 metros.

O Sr. Presidente pode-lhe dizer que por meio metro deixe a questão, agora as

pessoas já não são tão fortes, aliás, já houve quem, lhe dissesse isso. Além disso,

foi construído um muro de betão, que mais parece que é para evitar que os carros

de assalto entrem por ali dentro.

Não era essa a conceção inicial da Malvarosa, foi prometida aos moradores

jardinagem, há por lá uns “espacitos” a que chamam isso mas, sinceramente, não

significam nada, a não ser que a câmara municipal tenha uma conceção de

jardinagem diferente, e talvez seja isso.

Os espaços verdes não existem, espaços desportivos muito menos, inclusive as

crianças têm que jogar à bola em sítios que até são perigosos para os próprios

pais, porque há vidros partidos, e têm que pagar.

As próprias escolas passaram de duas para uma só, havia uma EB1 e uma EB3,

passando a existir apenas uma EB1. Isto é o que lhe, foi indicado, poderá não estar

a referir os nomes técnicos, mas certamente será desculpado por isso.

Interrompeu o Sr. Presidente, referindo que Sr. António José Cid já colocou uma

série de questões importantes, a que vai responder,, sem prejuízo de noutra altura

colocaroutras.
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O munícipé solicitou autorização para colocar apenas mais uma questão, que tem

mais a ver com o concelho do que com a Malvarosa, embora houvesse muitas

coisas ainda para dizer ao Sr. Presidente, que sabe bem que as há.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, para dizer que o munícipe colocou algumas

questões, o executivo municipal poderá estar de acordo com alguns aspetos, mas

no fundamental não está, porque o que se iria ter, em vez da “barraca”, como o

munícipe disse, era um prédio que bloqueava a visibilidade, que era o que estava

previsto naquele lote, e o munícipe pode ver o projeto que está no serviço de

urbanismo. De qualquer forma, a alteração que permitiu a instalação daquele

restaurante foi presente a reunião de câmara, teve a análise da junta de freguesia,

esteve em discussão pública, durante a qual as pessoas se poderiam ter

manifestado, O munícipe, porque estava ausente, não teve essa possibilidade, mas

a câmara municipal também não sabia que havia uma pessoa que vivia na

Malvarosa e estava ausente do país.

Aquilo que quer dizer é que o munícipe tem opiniões diferenciadas, na medida em

que a tal “barraca” vai permitir cerca de 70 postos de trabalho, que também são

importantes no contexto geral que o país atravessa.

Por outro lado, a Malvarosa constitui-se como uma urbanização, como já foi dito,

das melhores do concelho, até se atrevia a dizer da Área Metropolitana de Lisboa,

mas fica-se pelo concelho, e quando estiver completa, porque ainda não está,

relativamente às infraestruturas da urbanização, o munícipe vai continuar a ter

prazer de ali viver, do que não tem dúvida.

Cada vez mais aquela é uma urbanização com vida própria, tem instituições

bancárias e vários estabelecimentos de comércio, onde as pessoas podem fazer a

suavianodiaadia.

A câmara municipal, para completar este quadro de necessidades das pessoas que

foram viver para a Malvarosa, nomeadamente os casais mais jovens, avançou com
a construção de uma escola, a escola da Malvarosa, que é considerada das

melhores escolas do 12 ciclo e pré-escolar do concelho. Aproveitou-se e manteve-
se o pavilhão que lá estava, que era do Centro Social dos Trabalhadores da Mague,

e hoje em dia é a única escola do concelho que tem um pavilhão.

Isto quer dizer que as pessoas optam por ir para a Malvarosa, principalmente os
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casais jovens, porque têm ali um equipamento que lhes facilita a vida.

Sobre a questão ~stética das coisas pode haver várias opiniões, aquele restaurante

daquela cadeia é te última geração, é do melhor que se faz em todo o mundo, foi o

que foi ali implementado. O munícipe pode não gostar, aceita a sua opinião em

absoluto, mas fài tida em consideração a necessidade de se ter ali um

equipamento cujô enquadramento fosse um bom enquadramento, e na sua

perspetivaé.

Através desta alt~ração ao loteamento outras melhorias vão ser feitas, e estão em

andamento, relativamente à questão das acessibilidades, porque havia ali

problemas de arruamentos que terminavam em impasse, e vão deixar de o ser.
A clínica e outro~ serviços que estavam previstos podem acontecer, porque o

espaço e os lotes estão lá reservados para o efeito, simplesmente não basta dizer

“ali vai ser uma clínica”, efetivamente isso tem a ver com algum empresário da

área da saúde que queira construí-la, não é a câmara municipal que diz que vai ser

uma clínica porque quer que assim seja. A câmara municipal quer que seja um

equipamento se sàúde, pode não ser uma clínica, pode ser outra coisa qualquer,

mas isso está pre~visto e essa previsão mantém-se,: esta alteração ao loteamento

também teve isso ~m consideração.

Quanto à questão ¶io passeio, a informação que tem é que os passeios ficaram com

a mesma largura,l mas vai avaliar. Sobre estas matérias é preciso ver, não há

verdades absolutaL a fita métrica é que manda.

No que se refere ao muro, quando a arborização estiver toda crescida o munícipe

irá verificar que o ~speto será agradável, sendo esta a sua opinião, de acordo com
o projeto que lhe f~i presente, que foi presente a reupião de câmara.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA DE VILA FRANCA DE XIRA

O munícipe, Sr. António José Cid, interveio, referindo ter passado por Vila Franca de

Xira e ter-se apercebido que, não é bem à entrada, mas numa passagem de nível,

havia um edifício volumoso. Foi ver, porque é curioso, e ficou um pouco perturbado

negativamente.

Ainda há pouco ouviu falar que os dinheiros não são muitos, e pela sua avaliação

do que viu, aquilo que está em Vila Franca de Xira yai para mais de 6 milhões de

euros.

Interrompeu o Sr. Presidente, perguntando a que é que o munícipe se está a

referir, se à biblioteca, tendo o munícipe confirmado.

Prosseguiu o munícipe, dizendo que não é só o preço do que ali está, mas também

o preço da continuidade, pedindo ao Sr. Presidente que imagine se toda essa verba

fosse distribuída pelo concelho.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que a nova biblioteca foi objeto de uma

discussão, que foi feita de uma forma muito acesa e vincada em várias reuniões de

câmara, mas se o município não aproveitasse o quadro comunitário de apoio que

tinha à sua disposição não conseguiria fazer aquele equipamento.

A câmara municipal comparticipou com uma parte, não comparticipou a totalidade,

o quadro comunitário de apoio comparticipou em 65%, o que significa que o

esforço financeiro da câmara municipal foi importante, sem dúvida, foi de cerca de

2 milhões de euros, e a biblioteca custou 5 750 000,00€.

O munícipe poderá dizer que a câmara municipal poderia ter feito outra coisa,

efetivamente podia, porém já se tinha verificado, no quadro da rede de bibliotecas

municipais, que a biblioteca de Vila Franca de Xira já não oferecia as condições de

oferta para tantas pessoas que acolhia, pelo que há muitos anos que se falava e se

previa a construção de uma nova.

Construiu-se aquela biblioteca com a janela de oportunidade que se deparou ao

município, e julga que se historicamente não a tivesse aproveitado, certamente

que outros viriam dizer que o executivo devia ter aproveitado e não o fez.

Aquela biblioteca é muito mais do que uma biblioteca clássica, tem várias

valências em termos culturais, e não tem dúvida nenhuma que vai ser uma
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atração. Agora fala-se, e falou-se muito, de pessoas para reanimar as cidades e

aquele polo cultural vai fazer isso mesmo, atrair pessoas para ir aos concertos e às

atividades culturais que lá vão acontecer.

Deste modo, também sobre este assunto há várias perspetivas, todas elas

respeitáveis mas, na sua opinião, ou a câmara municipal aproveitava aquele

momento,ouperdia-o.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

CASAL DO ADARSE-ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o munícipe, Sr. António Gamboa Pinto, referindo já ter feito uma

exposição sobre um espelho e foi-lhe dada uma resposta negativa à colocação do

mesmo. Tem presente a resposta que lhe foi dada, onde é referido que é um

espelhopróprio.

Interrompeu o Sr. Presidente, solicitando que o munícipe lhe mostrasse o ofício.

Prosseguiu o munícipe, dizendo que o espelho não é só para si, é para vários

moradores da zona, pelo que veio à reunião de câmara para ver se havia uma
resolução sobre o assunto.

Referiu ainda que no caminho onde foi agora construído o ALDI, a que se chama o

caminho da Azinhaga, e dá direto ao Casal do Adarse, no sentido de quem vai de

Vila Franca de Xira, depois do ALDI e da zona que foi recuperada, com as chuvadas

que têm caído, não se podia passar, as sarjetas estavam todas entupidas, e o

próprio teve que pôr os pés dentro de água.

já falou várias vezes com o Sr. Presidente, para ver se havia uma solução para

reparar a continuação do caminho, porque são só buracos e é preciso quase um

barcoparaalisepassar.
Terminou, fazendo referência ao entulho que está na beira.

Interveio a munícipe, Sr~ Maria de Lurdes Almeida, cumprimentando os presentes e

referindo que o motivo que a traz a reunião de câmara é também o Casal do

Adarse, em Alverca do Ribatejo.

Mora ali há 36 anos e tem a comunicar que os passeios que dão acesso à estrada

nacional estão completamente entulhados de ervas~e lixo. já pediu várias vezes a

limpeza, a qual já foi feita algumas vezes.

Da última vez que pediu, assim como Sr. António Gamboa, os passeios não foram

limpos.

Tem fotografias onde é visível que as pessoas têm que passar em plena estrada

porque há metros e metros de passeio que não têm condições de circulação. Os

passeios foram feitos para os peões e a estrada foi feita para os carros e camiões.-

Passa ali todos os dias, porque trabalha em Azambuja, de verão e de inverno,

sendo que de verão é normal que os camiões ou um carro ligeiro consigam vê-la ou
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a outra pessoa qualquer, mas de inverno é impossível, porque sai todos os dias de

casa às 6h30 para ir para a estrada nacional, e chega todos os dias às 18h00, para

voltarparacasa.

Na sua opinião é um bocado complicado e perigoso ter que fazer metros fora do

passeio.

Quando pediu a limpeza do passeio o Sr. Presidente da junta, que está presente,
disse que não era com a junta de freguesia, que era com a câmara municipal.

O outro caminho que o Sr. António Gamboa já referiu, que é um caminho mais

pedonal, embora passem carros, está cheio de entulho. Vazam ali lixo, não sabe

quem, porque de noite tem que descansar, e não é guarda-noturno, nem outra

guarda qualquer para fazer vigilância ao caminho.

Há um terreno que, segundo ouviu, não tem a certeza, foi comprado pelo Sr.

Eduardo, da Obriverca, na Quinta do Paramés, o qual está completamente cheio de

ervas altas e canas, e faz mesmo parede com o caminho pedonal.

já tem passado no caminho e atravessam-se à frente das pessoas cobras e todo o

tipo de bichos, Os moradores puseram esse caso também ao Sr. Presidente da

junta e até agora nada foi feito, não sabe se é com ajunta de freguesia, se é com a

câmara municipal.

Será que é pelo facto do Sr. Eduardo, da Obriverca, ter dinheiro? São todos iguais,

são todos humanos, são todos cidadãos, pelo que pede ao Sr. Presidente o favor de

tomar em conta estas duas questões, assim como a questão do espelho que o Sr.

António Gamboa referiu.

O espelho não é para uso individual do Sr. António Gamboa, há três moradias ali a

que faz falta o espelho.

Se um espelho custa muito dinheiro, pergunta a alguém que lhe queira responder

neste momento o que será mais importante, o valor de um espelho ou o da vida de

uma pessoa que vá a sair de um quintal e não veja os carros que vêm da antiga

Argibay.

Pede que, por favor, olhem para o Casal do Adarse, para que não o deixem

abandonado, porque os moradores pagam os seus impostos.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo julgar que a questão do espelho é fácil de

resolver, se houver em “stock” põe-se lá com facilidade.
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Respondendo também às questões colocadas pela munícipe, Maria de Lurdes

Almeida, por vezes há tendência para dizer, se calhar com razão, que o Adarse é

uma zona esquecida. A câmara municipal tem feito algumas intervenções, toda

aquela zona foi planeada sem cuidar muito das necessidades viárias, o que é um

facto é que os camiões estacionam por todo o lado e quando as pessoas querem

passar não têm passeio, porque têm um camião estacionado em cima do passeio,

não só dificultando a passagem das pessoas, mas também dando cabo dos

passeios, com os abatimentos que todos têm.

Interveio de novo a munícipe, Sr~ Maria de Lurdes Almeida, referindo que junto à
Provimi estão umas silvas que o Sr. Tarré deveria mandar cortar, porque estão no

seu terreno, e também tiram um pouco de espaço à estrada.

Respondeu o Sr. Presidente que vai também tomar nota dessa questão e tentar ver

o que é possível fazer para melhorar algumas das questões que foram colocadas.---

Interveio a munícipe, dizendo que o Adarse tem sido muito esquecido, tanto pela

junta de freguesia, como pela câmara municipal.

O Sr. Presidente disse admitir que sim, não vale a pêna estar a esconder as coisas,

fica o registo e o lamento, e o próprio não deixa de o reconhecer, vai-se tentar

remediar, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa para que a munícipe não fique

com esse sentimento de abandono.

publico 6 3/3



FI. Livro _____________

1 4 i1ftÀ tão±e22’Lioio8
Município / ~ Proc2 ____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municípal
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Interveio o munícipe, Sr. José Gonçalves Chosa, entregando um documento ao Sr.

Presidente, para lhe resolver o seu problema, que começou em 1971, tinha 30

anos, atualmente tem 73 anos, e a câmara municipal conhece-o.

Em 1971 comprou um lote de terreno na Quinta da Ponte, a letras, ao Sr. Xavier de

Lima. Foi para Moçambique, para a barragem de Cahora Bassa, esteve lá um ano,

arranjou algum dinheiro, requisitou as letras, e pagou tudo ao Sr. Xavier de Lima.

Registou o seu lote há muitos anos, mas como não podia lá fazer nada, não fez.

Em 1988 perguntou à câmara municipal o que é que podia fazer no lote, tendo-lhe

sido respondido que não podia fazer nada, porque o seu lote ia ser alterado, e não
fez.

Em 1989 a câmara municipal deu-lhe a indicação que se quisesse podia construir,

porque o seu lote já não era alterado.

O próprio foi ter com o Sr. Eng~ Martins, de Alhandra, que estava inscrito na

câmara municipal, para lhe “meter” o projeto. Levou uns meses, o seu trabalho

custou 35 contos, e depois disse-lhe que quando quisesse podia construir porque

estavatudolegaL

Começou a construir com as suas próprias mãos, levou 5 anos, fez muitos
sacrifícios para construir aquela casa.

Foi o homem que mais trabalhou para aquela comunidade e para aquela quinta, e

até aos CTT foi para lhe porem o correio à porta. Lutou, com os outros moradores,

e hoje está em tribunal, pelos privados.

Não deve nada à câmara municipal, fez um pacto com a mesma, em que o próprio

pagava 50% e a autarquia pagava os outros 50%, e pagou a sua parte. Faz agora 2

anos que teve conhecimento que a câmara municipal não o informou que os outros

50% eram a juros, mas quando se apercebeu que estava a ganhar juros veio pagar,

e pagou pela outra metade, da infraestruturação, 2 888,00€.

Tem consigo todos os papéis, tem tudo legal, tem licença de habitação, tem tudo,

e agora aparece o processo em tribunal, com os privados.

Prosseguiu, pedindo ao Sr. Presidente para ver n, documento a quantia que a

advogada já meteu em juros, referindo que só da associação a advogada ganha 43
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mil contos por ano, e já tem o compromisso para o próximo ano. Assim, pergunta

como é que se vê livre desta advogada.

Tomou a palavra o Sr. Presidente, dizendo que esta questão vem reforçar o que há

poucodisse.

Interveio de novo o munícipe, perguntando se o Sr. Presidente ou os outros

membros conhecem a Dr~ Arlete. O Dr. Montinho, advogado de Alverca do

Ribatejo, há largos anos que disse à comissão que resolvia o problema por 100

contos, os proprietários andaram a pedir uns aos outros e pagaram esse valor, mas

até hoje nunca mais lhes deu uma palavra.
Isto é sério, e é pena é não estar presente a Sr~ Maria da Luz Rosinha, mas vai à

reunião falar com ela. No seu último mandato, numa reunião em Subserra, e há

muita gente por testemunha, estavam também dois advogados do Sr. Xavier de

Lima, e a então Sr~ Presidente da câmara disse, perante tanta gente que lá estava,

que a “prenda” do Menino Jesus que dava aos moradores da Quinta da Ponte e da

Quinta da Bela Vista era poderem resolver os seus problemas.

O próprio foi ter diretamente com a então Sra P:residente e expôs-lhe o seu

problema, que era só faltar o alvará, e esta respondeu-lhe que esse problema era

com a câmara municipal, mas agora o seu problema está metido em tribunal, e

está em causa muito dinheiro, são 55 000,00€.

Interveio o Sr. Presidente, dizendo achar que o munícipe andou a falar com muita

gente, e se calhar não falou com as pessoas certas.

A Eng~ Cana Alcobia depois poderá responder, porque conhece este processo

muito melhor do que o próprio, que conhece pouco, ;e também não tem muito jeito

para Pai Natal, gosta apenas de falar de coisas das quais tem a certeza e que

sejam exequíveis. Mais vale dizer que não, do que “nim”, não sabe o que

aconteceu neste processo todo, mas acha que houve muita gente envolvida.

A engenheira depois explicar-lhe-á com mais tempo, para perceber, porque não

está a perceber, mas se a câmara municipal tiver culpas logo há de assumi-Ias, só

que neste momento não pode dizer nada, enquanto não perceber em

profundidade.

Ouviu o munícipe com toda a atenção e percebe o seu estado de espírito, mas a

Eng~ Carla Alcobia poderá também ajudar nesta reflexão.
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Tomou a palavra a Eng~ Cana Alcobia, referindo que a Comissão da AUGI Quinta da
Ponte foi constituída de acordo com o previsto na lei das AUGI e contratou a Dr~

Cristina Fama como sua representante legal.

Em assembleia de propnietários foi deliberado que cada um tinha de pagar uma

determinada quantia para poderem resolver a questão dos lotes suprimidos, e

nessa mesma assembleia foi determinado um prazo.

A câmara municipal tem conhecimento de todos estes passos, mas não interveio,

foi uma decisão da comissão e dos proprietários, porque foi aprovada por

unanimidade.
Esta é uma situação diferente, nunca tinha acontecido noutra AUGI, porque a

comissão não tinha avançado, mas a lei das AUGI prevê, e a ata da assembleia

serve como título executivo, se a comissão quiser pode pôr um proprietário em

tribunal por não pagamento daquilo que foi deliberado ou aprovado pagar.

O que aconteceu com o munícipe foi que a Dr~ Cristina Fama avançou com os

processos em tribunal de vários propnietários que não pagaram os valores que

ficaram definidos em assembleia.

A lei das AUGI prevê que isso se possa fazer, nunca tinha acontecido numa AUGI do

concelho, normalmente as comissões vão avançando, e já houve situações, por

exemplo no Casalinho, em que a lei também prevê o corte das infraestruturas, que

foi aprovado em reunião de câmara, e quando se iniciou o corte da água as

pessoas começaram a pagar.

É a primeira vez que acontece o processo em tribunal, mas a lei prevê essa

situação, que ultrapassa a câmara municipal, é uma decisão da comissão e dos

proprietários e são situações que foram aprovadas em assembleia de proprietários.

Interveio de novo o munícipe, Sr. José Gonçalves Chosa, mencionando que entrou

em conflito com a O. Arlete e tem muitas coisas para~ contar.

Interrompeu o Sr. Presidente, solicitando ao munícipe que marque uma reunião

consigo, para lhe contar a situação, no sentido de ficar a saber, questionando no

entanto se este aprovou ou não a questão na assembleia.
Respondeu o munícipe que nunca foi a reuniões com a D. Arlete, só para não

“andar à pancada” com ela.

Em 2008 a D. Arlete foi a sua casa dizer que lhe contava a luz e a água e que lhe
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empenhava a casa, e o próprio pô-la na rua, mas de facto ela ganhou, empenhou-

lhe a casa, e nem sabe dizer quanto deve em contos.

O que é que o Sr. Presidente lhe diz? Tem que pagar?

Respondeu o Sr. Presidente que não lhe diz nada, é uma questão que tem de ser

dirimida em sede própria, que é o tribunal, e foi a decisão unânime, ou pelo menos

maioritária da comissão.

Aconselhou o munícipe, se quiser, e pode ver com a Eng~ Carla Alcobia, a

aconselhar-se com um jurista da câmara municipal antes de tomar qualquer
decisão, porque há juristas que o podem aconselhar sobre o melhor caminho a

seguir. Esse jurista apresentar-lhe-á uma solução, que poderá seguir ou não,

depende de si, ou, melhor do que isso, é consultar um advogado.

Interveio o munícipe, referindo que a advogada que.pôs o processo em tribunal foi

na segunda-feira a sua casa, para conversar consigo.

Respondeu o Sr. Presidente que o munícipe deve negociar com a advogada.
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Assunto: TRANSFERÊNCIA DO ESPÓLIO DO MUSEU ETNOGRÁFICO DE VILA FRANCA

DEXIRA

Presente proposta do Sr. Presidente, datada de 2014/10/02, documento que se

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

integração do espólio do Museu Etnográfico de Vila Franca de Xira, integrado na

Universalidade jurídica Indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, na esfera
jurídica patrimonial municipal.
O Sr. Presidente referiu que traz esta questão a reunião de câmara para a pôr à

consideração dos Srs. Vereadores.
Como os Srs. Vereadores têm acompanhado, este é um processo complicadíssimo,

que advém de um mau tratamento da situação, com a extinção do Governo Civil.

Estas questões deveriam ter sido melhor vistas, mas não foram. Há municípios que

já não pagam a sua comparticipação há muito tempo, nomeadamente Lisboa,
Sintra e outros, o Município de Vila Franca de Xira continua a pagar a sua

comparticipação, só por uma questão de caráter social, tendo em conta os

problemas dos postos de trabalhos que lá existem, embora sejam poucos mas,

mesmo assim, há alguns trabalhadores que já não recebem vencimento há muito

tempo.

A presente proposta refere-se a uma parte do problema, que agora está a ser

resolvida, se bem que grande parte do património já está na posse da

Administração Central, nos diversos ministérios, no entanto há algum património,

nomeadamente nas câmaras municipais de Odivelas, Loures, Lisboa e Amadora, e

também na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Infelizmente, no caso de Vila

Franca de Xira não é de quintas, ou de terrenos, é de um acervo etnográfico que

há muitos anos está numa das partes da praça de touros Palha Blanco, que está

fechado há muitíssimos anos.

Este acervo é da responsabilidade da Assembleia. Distrital de Lisboa, que é a

entidade que tem a possibilidade de abrir ou fechar as instalações, de acordo com

um contrato que foi celebrado há muitos anos com a Santa Casa da Misericórdia de

VflaFrancadeXira.
Está na posse dos Srs. Vereadores uma listagem do acervo, cujo estado real de

conservação o próprio desconhece.
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Sabe que já houve assaltos e vandalismo naquele espaço, mas a câmara municipal

está à espera que a assembleia distrital lhe dê a possibilidade de analisar parte

deste acervo, porque há uma parte considerável que nem sequer ali está, pois

está-se a falar de mais de 1000 peças, e ali estão menos.
De qualquer modo, na sequência da última assembleia geral, foi aprovado que as

câmaras municipais iriam dar o seu parecer relativamente a ficar com os diversos

acervos. Por exemplo, Lisboa ficará com um prédio no Jardim Constantino, que tem

expressão, vale milhões, mas ficará com a respónsabilidade de ficar com os

recursos humanos e o pagamento das dívidas a esses trabalhadores.

Na sua opinião, e espera que não influencie nada, se calhar até deveria ouvir

primeiro os Srs. Vereadores e depois manifestar a sua opinião, mas está dividido.
Por um lado considera importante a câmara municipal ficar com o acervo

etnográfico, até numa perspetiva futura de enriquecer o futuro museu da
tauromaquia, pois tudo o que lá está tem a ver com o Ribatejo, com a lezíria, com

o campo, com os trajes de então, etc.. Por outro lado, está a pensar que a câmara

municipal vai receber um “presente envenenado”, muitas coisas já com traça e

com problemas de deterioração, cujo restauro é algo que nem faz ideia do que se

estejaafalar.
Deste modo, quer que os membros da câmara municipal digam qual o caminho

que tem que seguir, se é, de facto, ficar com o açervo, se calhar com algumas

normas e algumas reticências relativamente à questão do restauro, porque quem

vai ficar com o “filé-mignon” de tudo isto não é Vila Franca de Xira, a câmara

municipal ficará com os trajes e outras coisas, outros vão ficar o “filé-mignon”.

Julga que, se a ideia é ficar com este acervo, pelo m~nos que se diga à Assembleia

Distrital de Lisboa que a câmara municipal está disponível para ficar com o mesmo,

mas que na redistribuição do património fiquem considerados os valores para o

restauro dessas peças, sendo isto que lhe ocorre sobre esta matéria.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, dizendo que, sem entrar na questão de

fundo que o Sr. Presidente já apresentou, pretendia dar conta dos procedimentos

sobre este processo.

No fundo, a própria assembleia distrital era já uma anormalidade jurídica e

institucional que há muito tempo deveria ter sido resolvida. Na sua opinião, e na
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opinião de algumas outras pessoas também, deveria ter sido absorvida pelo

próprio Estado, Administração Central, uma vez que é fundamentalmente uma

instituição de caráter estatal, embora a presença dos municípios seja uma parte

integrante, mas institucionalmente não é um órgão autárquico.

De qualquer das maneiras, a solução jurídica que foi encontrada para este

processo é em si também uma anormalidade jurídica, porque cria uma

universalidade jurídica que diz que é indivisível.
Deverá ser decidido pela assembleia a quem é que é totalmente entregue essa

universalidade jurídica, com algumas preferências, ou a uma associação de

municípios, que no caso da Assembleia Distrital de Lisboa não é uma entrega

direta, ou não é possível, porque tem um conjunto de concelhos que não

correspondem à Área Metropolitana de Lisboa, portanto essa entrega não é direta
ou imediata, ou a um dos municípios, o que, no caso da Assembleia Distrital de

Lisboa, havendo imóveis em vários municípios, também não faria sentido entregar

aumúnicomunicípio.
Outra hipótese que a lei não prevê, e o Sr. Presidente já referiu, era pegar nesta

universalidade jurídica, vendê-la, pô-la no mercado, e depois distribuir os créditos
daí recolhidos por todos os membros da assembleia distrital, uma vez que uns

ficam com o “filé-mignon”, outros ficarão sem nada, e outros ficarão com alguma

coisa que o que traz é custos, que é o caso, no fundo, do Município de Vila Franca

deXira.

A última hipótese que a lei prevê é, se a assemble!a distrital não decidir nada, o

Estado, a Administração Central, absorver esta universalidade indivisível.

A assembleia distrital pediu que se perguntasse ~os municípios se os mesmos

estariam ou não na disponibilidade de receber o que está no seu concelho,

retirando essa parte da universalidade indivisível. Nesse caso, se cada um deles
retirar o que está no seu concelho, essa universalidade indivisível fica totalmente

dividida pelos diversos municípios. Esta é a anormalidade jurídica que foi

encontrada, é uma solução totalmente desadequada, mas é uma solução jurídica

que o Estado propõe para uma instituição que em si mesma já não fazia sentido

nenhum.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que o que se está a discutir,
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como diz o documento, é uma pré-decisão. Os membros da CDU não têm nada

contra, estão a favor que o município se pronuncie a título de pré-decisão pelo

espólio do Museu Etnográfico de Vila Franca de Xira.

Disse ainda que o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, nas suas intervenções, já
esclareceram algumas questões que tinha para colocar. A questão das instalações,

como disseram, já há muito tempo que estão fechadas, desde que a última

funcionária, Maria Augusta, foi para a reforma, e já não pergunta se o museu irá

reabrir ali ou não, porque pela intervenção do Sr. Presidente não irá abrir, até

porque o espaço era da Misericórdia de Vila Franca de Xira.

O Sr. Presidente falou também na questão de se integrar o acervo no museu da

tauromaquia, que irá ser criado, mas nem tudo, na sua opinião, é desse museu. À
tauromaquia o que é da tauromaquia, quanto ao restante espólio, não diz que se

crie um museu, será integrado no museu municipal.
Esta questão é idêntica a uma questão que na altura da discussão da criação do

museu da tauromaquia os membros da CDU falarão, será um museu novo ou

integrado no museu municipal, mas essa questão não está agora em causa, na

altura apenas pediram para se retirar o ponto, mas têm várias questões sobre esse

assunto.

No caso em apreço, consideram que a câmara municipal deve fazer a aquisição do

espólio, e acham muito bem que vá ver em que condições está e a questão da sua

recuperação, mas também não têm nada contra se a câmara municipal conseguir

que a assembleia distrital, ou quem quer que seja, inclua verbas que deem para o

restauro, não se opõem, tudo o que seja para tirar custos ao município, estão de

acordo.
Se realmente o espólio vier para o município, o assunto terá que voltar a reunião

de câmara para decisão final, pois esta é uma pré-decisão, e nessa altura poder-se-

á ver mais em concreto onde se irá inserir.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que, se bem. entendeu, a pré-decisão dos

membros da CDU é no sentido favorável, tendo o Sr. Vereador Aurélio Marques

confirmado.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Vítor Silva, dizendo .que os membros da Coligação

Novo Rumo consideram que qualquer acréscimo de património é sempre de
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aceitar, desde que seja a custo zero, ou que se verifiç~ue em que coiidiçõesem que

vai ser entregue esse património.

Concordam, em certa medida, com as preocupações que o Sr. Presidente

manifestou, também tinham uma série de questões a colocar, que eram em que

estado é que o espólio se encontra, que compromisso é que há com a misericórdia,

na medida em que está a ser utilizado o espaço e foi ali criado o museu, mas está

fechado há uma série de anos, também não sabem até que ponto seria para

integrar ou não no museu da tauromaquia, cuja criação ainda não está também

definida, ainda é um assunto que os membros da câmara municipal têm que voltar
a falar, e não sabem que recursos humanos a própria câmara municipal tem, pois

acham que tem que haver alguém com conhecimentos de antropologia para

realmente garantir a continuidade e a divulgação daquele espólio etnográfico.

Pensam que a ideia seja, em princípio, e salvaguardando todas as hipóteses, saber

em que estado é que está o espólio, que custo haverá de reabilitação, e mais tarde

se conclua a decisão sobre este assunto, mas à partida pensam que seria de

aceitar.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, chamando a atenção para uma pequena

imprecisão, porque a Administração Central, seja, ela qual for, nunca poderia

absorver a Assembleia Distrital de Lisboa, que é um órgão constitucionalmente

previsto no artigo 291~, n~ 2, portanto é impossível o Estado assumi-lo, o que

demonstra é que os autarcas ao longo dos anos não tomaram decisões, isso é

outra coisa, mas “o seu a seu dono”.

Esta é a demonstração que a Constituição necessita de alguma volta, com certeza,

e se calhar seria mais fácil o Estado, onde estão todos os partidos, neste caso a

Assembleia da República, ter tomado a decisão de uma coisa que é absolutamente

irracional, incoerente e que não tem razão de existir. Mas eram todos os partidos

na Assembleia da República, onde se representam aqueles que são os maiores

defensores da Constituição cada vez que ela é alterada. Cada vez que a

Constituição é alterada, no dia a seguir, aquela é a melhor do mundo, até à
próxima alteração, e isto é interessante.

Genericamente, os membros da Coligação Novo Rumo estão de acordo com o que

o Sr. Presidente disse, como referiu o seu camarada Vítor Silva, mas não deixa de
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ser interessante uma determinada escola, uma determinada doutrina, que vem por

aí, que não sabe se algum dia se voltará a aplicar no país, espera que não, mas

não sabe. Em primeiro lugar, que as dívidas não são para pagar, que é o que diz o

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com o respetivo recado do ex-

Primeiro-Ministro.
A Câmara Municipal de Lisboa tem dívidas, ainda não as saldou, e como o Sr.

Presidente disse, e bem, vai ficar com um edifício, ou com vários edifícios, tal como

Loures, Odivelas, mas nomeadamente em Lisboa fala-se que há um edifício que

vale 7 000 000,00€. Se isto é verdade, a solidariedade, já se está a ver o que se vai

aplicar só em Lisboa, imagine-se extrapolado no país. Estas coisas deixam-no

sempre um pouco preocupado.

Referiu que quando era miúdo ainda visitou o Museu Etnográfico, levaram-no lá

quando estudava no ensino primário.

Disse ainda que os membros da Coligação Novo Rumo, como disse o seu camarada

Vítor Silva, são, por princípio, “favoráveis a”, mas “ser favorável a” deveria ser

condicionado a que a câmara municipal avaliasse primeiro o que lá está, que se
abrissem as portas do que lá está, para se verificar se são 1000 peças ou 550,

porque desfolharam rapidamente os documentos, e no final são apresentadas

umas peças em bom estado, outras em estado razoável, ou em mau estado, mas

isto era em 2011,e está-se em 2014.

Interrompeu o Sr. Presidente, dizendo que aquilo que estava em bom estado pode

jánãoestar.

Continuou o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que pode nem sequer existir, porque

não sabe se os senhores que assinaram aquele auto, efetivamente tinham

subjacente alguém que verificou as 1000 peças, porque podem não ter tido, por

uma questão de celeridade, podem ter dito “olhe, as peças estão aqui, assinam

isto e ninguém sabe onde é que elas estão”. Aliás, p Sr. Presidente disse que não

sabe se as 1000 peças estão na praça de touros, de certeza que não estão, hão de

estar algures, há de estar ali um conjunto delas, que estava exposto, e hão de

estar outras noutro sítio qualquer.

Era importante avaliar, porque este património é um património importante do

concelho, mas antes de a câmara municipal dizer qye quer tudo, tem que saber e
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olharparaopatrimónio.

Interrompeu o Sr. Presidente, afirmando que é muito mais lato, o acervo não diz

respeito a Vila Franca de Xira especificamente, diz respeito ao Ribatejo.

Respondeu o Sr. Vereador Rui Rei que o município é detentor desse património,

que é de Vila Franca de Xira, e representa uma região.
Afirmou o Sr. Presidente que na altura foi determinado que o concelho que tinha

mais características para ficar com o acervo era o concelho de Vila Franca de Xira,

mas ele é de todo do Ribatejo.

Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que isso ainda foi decidido noutros

tempos.

Interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e

Sobralinho, referindo que no dia 17 fica decidido.

Referiu o Sr. Presidente que há outros municípios que querem ficar com o acervo.--

Prosseguiu o Sr. Presidente da Junta, dizendo que as assembleias distritais

terminaram por decreto-lei.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que as assembleias distritais não

podem terminar por decreto-lei, por questões constitucionais, até a questão dos

salários e outras não puderam, e foram ao Tribunal Çonstitucional.

Não há legislação nenhuma que obrigue à extinção da associação, porque se
houvesse já estava extinta há muito tempo. Os municípios têm que tomar

decisões, e acha que o Município de Vila Franca Xira, como disse o seu camarada

Vítor Silva, deve tomar uma decisão que é, por princípio quer, porém quer verificar

se este espólio existe de facto e em que circunstâncias está. Não pode tomar a

decisão de passar um cheque em branco, e amanhã, quando os técnicos da

câmara municipal forem verificar o espólio, ele não está bem assim, está pior, e se

estiver pior o custo é tremendo, ou algum do espólio já não está em condições de

ser recuperado, tem que se verificar.

Terminou, referindo que ainda não o tinha dito, mas a propósito desta questão, e a

talhe de foice, porque foi aprendendo ao longo do tempo a falar do ponto e um

pouco ao lado, fica satisfeito que dadas as competências que neste momento a

Área Metropolitana de Lisboa tem, nomeadamente o seu Primeiro-Secretário, há

muitos problemas que discutem nas reuniões de câmara que em breve deixarão de
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discutir, como questões de acessibilidades, de equipamentos públicos, tudo isso.

Tem a certeza absoluta que quando esta forma de gestão da área metropolitana

terminar o seu mandato os problemas a que se assistem, nomeadamente na área

metropolitana norte, com o Dr. António Costa, por um lado, e o Dr. Demétrio Alves,
por outro, estarão absolutamente resolvidos nos próximos anos.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que a comissão executiva está lá para ajudar

nas decisões que competem ao conjunto dos municípios que constituem o

Conselho Metropolitano de Lisboa, de maneira que está convicto que a comissão

executiva, no seu todo, colegial como é, certamente ajudará nessa reflexão.
As outras questões de ironia ficam para depois.

Terminou, propondo que se informe a assembleia distrital que há uma

predisposição para o Município de Vila Franca de Xira ficar com o acervo,

colocando também as preocupações da câmara municipal, que deveriam ser

salvaguardadas.

É tomada uma pré-decisão no sentido da câmara municipal acolher e ficar com o

acervo etnográfico, mas pondo também algumas questões, que é o facto do acervo

já estar há muitos anos naquele espaço, não se sabe em que estado é que está,
tem que se avaliar quantas peças, efetivamente, é que lá estão, e as outras onde é

que se encontram, e também, preocupações ao nível do valor que a câmara

municipal vai ter que despender, de certeza, com o restauro de muitas das peças.

Estas matérias têm que estar, em linha de conta, numa decisão final.

É verdade que há municípios, como disse o Sr. Presidente da junta de Freguesia,

que pertence à assembleia distrital, que já manifestaram interesse em ficar com o

acervo, o que quer dizer que depois vai ser uma competição um pouco sem jeito.---

Portanto, com estas recomendações, irá informar a assembleia distrital da

predisposição da câmara municipal para aceitar o acervo.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente,

com a recomendação de se informar a Assembleia; Distrital de Lisboa de que há

uma predisposição para a câmara municipal ficar com o acervo, mas que se

coloquem as preocupações da câmara municipal, que deveriam também ser

salvaguardas. Pré-decisão esta, no sentido de a câmara municipal acolher/ficar

com o acervo etnográfico, mas pondo também algumas questões, que é o facto de
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o acervo já estar há muitos anos naquele espaço, não se sabe em que estado é

que está, tem que se avaliar quantas peças, efetivamente, é que lá estão, e as

outras onde é que se encontram, e também, preocupações ao nível do valor que a

câmara municipal vai ter que despender, de certeza, com o restauro de muitas das

peças. Estas matérias têm que estar, em linha de conta, numa decisão final. Com

estas recomendações, a câmara municipal vai informar a Assembleia Distrital de

Lisboa, da predisposição para aceitar o acervo.
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1. Assunto: CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO CAFÉ CENTRAL — FEIRA

ANUALDEOUTUBRQ2O14

2. Resumo: Presente informação fl2 65/14, de 01/10, do GAP, para ratificação do

despacho que autorizou a minuta do protocolo, a celebrar com o Clube Taurino

Vilafranquense, para cedência de utilização temporária do rés-do-chão do edifício

do Café Central, durante a Feira Anual de Outubro de 2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 65/14, de 01/10, do GAP,

documento que se anexa e 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

ratificação.

Interveio o Sr. Presidente, pedindo desculpa por não ter conseguido trazer o ponto
a reunião de câmara a tempo suficiente para poder ser aprovado, na medida em

que esta manifestação de interesse do Clube Taurino Vilafranquense chegou já
depois da reunião de câmara.

Considerou que em vez de se ter o Café Central fechado, se poderia dar a

possibilidade a uma associação de tê-lo aberto, e também ser um momento para

angariar algum benefício financeiro.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que os membros da CDU

não têm nada a opor. Acharam bem que o Café Central, em vez de estar fechado

na altura da Feira Anual de Vila Franca de Xira, fosse cedido ao Clube Taurino, que

mostrouinteresse.

Sobre a questão do pedido ter chegado muito em cima, pode ver as datas, mas

também não custava ao Sr. Presidente dar conhecimento às forças da oposição.

Disse ainda pretender fazer uma pergunta, que vale como sugestão, ou até como

afirmação. Vai ser prática da câmara municipal, nestes casos, estender a outras
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associações de Vila Franca de Xira que mostrem interesse em utilizar o espaço, ou
os espaços do género, em idênticas afirmações?!

Respondeu o Sr. Presidente não conseguir dar uma resposta concreta, será de

acordo com as manifestações de interesse que possam surgir, e que se analisarão

emcoricreto.

Houve quem se interessasse por o manter aberto o Café Central durante estes
dias, em vez de estar fechado, entretanto, como os Srs. Vereadores sabem, está a

decorrer um processo de concessão, espera que haja bastantes candidatos, com

qualidade, para pôr aquele café a funcionar, e de forma a que atraia pessoas. É isto
que pode responder neste momento.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Vítor Silva, dizendo que, na sua opinião, em termos

de proximidade e de tema, foi uma medida acertada, e pensa que com benefício

para ambas as partes. Isso não invalida que futuramente se processe como

habitualmente se tem feito, pôr-se a concurso a concessão da exploração do café.--

Interveio o Sr. Presidente, referindo que têm que, se encontrar, não sabe que

soluções, a renda já está tão barata que nem sabe, vai-se ver.

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

Presidente.
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Assunto: APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE

SUPORTE DOS LAVADOUROS DE ALVERCA DO RIBATEJO - JUNTA DE FREGUESIA DA

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Presente proposta do Sr. Presidente, datada de 2014/10/02, documento que se

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

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 25 000,00€, à Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, destinado a

comparticipar a obra de construção de muro de suporte dos lavadouros de Alverca
do Ribatejo, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos

termosdalei.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que os membros da CDU gostariam

de perguntar à câmara municipal se está na posse de informação de qual é a

intenção da autarquia de freguesia de Alverca do Ribatejo, no sentido de

requalificar e voltar a dar uso a todo o equipamento que, francamente, hoje

encontra-se em mau estado de conservação. Contudo, desde já informa que irão
votar favoravelmente este ponto.

Atendendo à hora, tinha solicitado ao Sr. Presidente para colocar uma questão na
área da gestão administrativa, financeira e jurídica da câmara municipal, e

pergunta se o Sr. Presidente dá oportunidade que o faça agora.

Respondeu o Sr. Presidente que deixará acabar o ponto, e depois dará a palavra ao

Sr.Vereador.

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

Novo Rumo não têm nada contra este apoio à junta de freguesia, gostavam era de

saber se este muro será estendido ao outro Iadp da rua, nomeadamente ao

problema que existe com os prédios que estão exatamente em frente, e que

precisavam do reforço da encosta num troço pequeno.

Portanto, gostariam de saber se esta intervenção poderá ser estendida ao outro

lado, até porque é um assunto que se arrasta já há alguns anos, e os prédios estão

a sofrer, os moradores estão a sofrer com este problema, e se lá se for aos

edifícios, nomeadamente ao primeiro e segundo, se não se engana, apresentam

sinais dessa deterioração.

Gostariam de saber se depois, no âmbito desta recuperação, os próprios
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lavadouros terão funções para os serviços da junta de freguesia, eventualmente

até do refeitório que ali está, se passará para ali,! se continuará a funcionar no

mesmosítio.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Vftor Silva, referindo que os membros da Coligação

Novo Rumo gostavam de saber, por mera curiosidade, se o orçamento que se

apresenta junto à proposta foi meramente indicativo, ou se é já para adjudicar a
obra.

Respondeu o Sr. Presidente que há um orçamento que a junta apresenta, na

certeza porém que o que a câmara municipal vai disponibilizar são 25 000,00€. Se

houver algum escorregamento, a junta de freguesia terá de assumir essa

alteração.

Quanto à questão se o muro se estende aos lotes 1 e 3, salvo erro, não se estende,
terá que ser a câmara municipal a fazer esse trabalho. Aquilo que se previa há uns

anos atrás era a requalificação de todo aquele espaço dos lavadouros para espaços

de serviços da própria junta, e também manter a memória do que foram os

lavadouros. A junta de freguesia vai mudar, ao que sabe, em breve, o refeitório

para outro local, não será para ali, assim julga, mas não tem a certeza, e o Sr.

Presidente da junta, que está presente, poderá elucidar.
De acordo com aquilo que a câmara municipal conversou com o Sr. Presidente da

junta, esta é a primeira fase de uma requalificação geral que está prevista num

projeto já com alguns anos, Irá começar-se agora, e é necessário, na primeira fase,

conter aquela encosta, sobretudo a estrada, para depois então iniciar outras fases

daprópriaobra.
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, reportando-se à questão que gostaria de

colocar, dizendo que não queria estar a misturar as questões, mas agora começa a

perceber que, se calhar, haverá alguma relação causa/efeito. Espera que não, mas

quando não se sabe, pergunta-se, sendo que os membros da CDU foram

confrontados com uma situação, por trabalhadores da junta de freguesia, e por

acaso deve dizer que estranha, muito sinceramente, que o Sr. Presidente da junta

não tenha falado publicamente, pois perdeu uma; excelente oportunidade para

confrontar o Sr. Presidente da câmara municipal. Assim, pergunta se é verdade que

a câmara municipal, por razões que desconhecem, não escriturou o sítio onde hoje
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funciona o refeitório da junta de freguesia.

Não está mandatado pela junta para fazer esta pergunta, só recebeu a indignação

dos trabalhadores dessa autarquia, que perguntaram aos vereadores da CDU se

sabiam disto, e o que poderiam fazer no sentido de evitar que a junta de freguesia

tenha de entregar ao dono do refeitório o espaço que ocupa há muitos anos a esta

parte, e que dispõe de um prazo de 60 dias. Contudo, está presente o Sr.

Presidente da junta, que o pode corrigir, e o Sr. Presidente da câmara municipal

informar.

De qualquer forma, há qualquer coisa que não está a bater certo, e pede desculpa

pela sua franqueza. Não queria dizer isto às 14h10, mas é absolutamente

lamentável assistir-se a isto sem perceber onde começa e onde eventualmente

terminará.

O Sr. Presidente interveio, referindo que se apurou de quem era a fração, e

chegou-se à conclusão que houve decisões de caráter verbal. Naquele tempo era

assim, hoje é que o rigor tem de ser total, havia uma cedência daquela fração que

nunca foi escriturada, a empresa entrou em insolvência, foi a leilão, o senhor

comprou aquilo, e é tão simples como isto.

Já com a anterior presidente da junta esta matéria vinha a “rolar”, o próprio nem
conhecia bem o processo, tentou saber junto do notariado da câmara municipal, o

que aconteceu, e, de uma forma muito simples, foi isto, não se tomou a devida

cautela na altura.

Perguntou o Sr. Vereador Nuno Libório, “grosso modo”, de que ano se fala.

Respondeu o Sr. Presidente que fala da década de 80, por aí, quando aquela

urbanização foi feita.

Mencionou o Sr. Vereador Nuno Libório que aquilo de que fala é do refeitório entrar

em funcionamento.

Disse o Sr. Presidente que o refeitório entrou em funcionamento quando a Sr~
Presidente, Serafina Rodrigues, estava em funções.

Continuou o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando se cabia à câmara municipal

escriturar, ao que o Sr. Presidente respondeu que não podia.

O Sr. Vereador Nuno Libório interveio novamente, perguntando a favor de quem foi

feita a cedência.
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Respondeu o Sr. Presidente que a cedência foi verbãl, e nunca teve sequência em

termosdeescrituração.
Continuou o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando, sendo verbal, a quem foi
feita.

Mencionou o Sr. Presidente que a empresa entrou em insolvência, foi a leilão, todos
os documentos atestam que aquele senhor é o proprietário, e quer aquilo de volta.-

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que a sua pergunta é outra.

Essa conversação ou resolução verbal foi feita entre quem e com quem? Foi com a

junta de freguesia ou com a câmara municipal?

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que, independentemente das

responsabilidades, que são importantes, políticas por um lado, e eventualmente

pessoais por outro, os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de ter acesso

ao relatório e aos nomes, por uma razão simples. Está em 2014, exerce um cargo

nesta câmara municipal, e quando sai porta fora há um conjunto de pessoas na rua

que não acredita nos políticos, e, como tem uma “testa grande”, leva logo um

rótulo.

O que querem saber, até porque já houve casos destes, e o que se ouve na rua é

que ainda vão aparecer mais alguns interessantes, é quem são as pessoas.

Nalguns casos até podem ter prescrito, mas era bom que se soubessem os nomes.

Era bom que se soubesse o que é que um conjunto de gente andou a fazer com o

património queédetodos.

Os membros da Coligação Novo Rumo vão requerer o relatório e os nomes das

pessoas, e depois vão publicar em espaço público, para as pessoas perceberem

efetivamente quem é que andou a gerir o quê, e q~em fez o quê ao longo destes
anos, pois não é possível continuar assim.

O próprio acredita no Sr. Presidente, não o está a colocar fora disto, e acredita que

cada um tem uma linha, à sua maneira, que é aquilo que entendem que é o

interesse público, e no limite todos têm, sendo o caso da CDU igual, pelo menos as

pessoas presentes, não se tratando de colocar ninguém de fora. Aquilo que ali está

não é interesse público, houve outra coisa.

Por outro lado, tem que se avaliar, O senhor, obviamente, é proprietário, pediu a

reversão, mas há um histórico, e tem que se avaliar. Mesmo que tenha existido um
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esquecimento, é preciso avaliar se, apesar do esquecimento, houve ou não

alterações sucessivas àquele loteamento com base nessa questão verbal, se está

escrita nalgum sftio, e depois os juristas também têm que avaliar outra coisa. Há

quantos anos a junta de freguesia tem aquilo em seu poder, e o que é que isso dá

de direitos, quer à junta de freguesia, quer à câmara municipal, quer à entidade

pública? No limite, se isto for assim, o tribunal que decida.

Lembra-se de um caso bem claro na Póvoa de Santa Iria, “o do Mota”, e nesse a

câmara municipal levou ao limite a tribunal, até que o mesmo executou a

sentença. Não sabe se este é o caso, e se não for, pede desculpa. Não está a dizer

o caso no sentido do senhor ter pedido, a câmara municipal avaliou, e vai-se

entregar. Não é isso, se calhar tem que se avaliar bem, e dizer “olhe, entregar não

vou entregar, o tribunal há de ter que decidir”.

O tribunal, com base em factos e testemunhos que se vão trazer, vai ter que

avaliar se verdadeiramente a entidade pública tem de entregar o património, ou

se, com base num conjunto de alterações sucessivas e um conjunto de

testemunhos, há de decidir se efetivamente aquilo épúblico ou privado. Não está a

dizer que é contra a que o legítimo proprietário fique com aquilo, o que não acha é

que a câmara municipal possa deixar que isto fique assim.

A culpa não pode eternamente morrer solteira, porque hoje são os presentes, no

passado foram outros, e amanhã outros, que dão a cara e são chamados à atenção

por isto. Se há polfticos e técnicos envolvidos, gostavam de saber quem são.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que aquele espaço foi utilizado inicialmente

nem só para refeitório, houve lá outras atividades, e a convicção plena que a

câmara municipal tinha, até há pouco tempo, é que o espaço era da mesma. Era a

convicção plena, mas quando se começou a puxar, pelo “fio à meada”, como se

costuma dizer, verificou-se que não era assim. Por um conjunto de falhas

procedimentais não é da câmara municipal.

Se, como diz o Sr. Vereador Rui Rei, em termos daquilo que foi a sequência do

processo, há motivos para dizer que aquilo de facto era da câmara municipal, diria

que sim, mas não há é documentos que atestem isso.

Interrompeu o Sr. Vereador Rui Rei, referindo-se às reuniões de câmara, quando

houve algumas alterações ao loteamento, e a afirmações dos responsáveis que
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disseram: “nós alteramos isto, porque houve aquilo”, ou “nós fazemos aquilo,

porque houve aquilo”. São pessoas, sejam elas quais forem, e portanto não está a

fazer juízos de valor.

Interveio o Sr. Presidente, referindo que também não faz.

Prosseguiu, mencionando que fará chegar às bancadas o dossiê que agora está

quase completo, podendo falhar algum documento, que identifica claramente tudo

o que aconteceu, e depois toma-se a decisão que coletivamente seja a mais

oportuna. Esta é uma matéria que o incomoda, porque hoje em dia os

trabalhadores tomam lá a sua refeição, como já tomam há muitos anos, é uma
situação desconfortável, mas é o que é.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente. -
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Assunto: ATA EM MINUTA DA REUNIÃO DE CÂMARA -______ ___ ___

Presente para aprovação a ata em minuta da presente reunIão de câmara, com
dispensa da sua leitura. —--- --- - - -_____ ______

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata em mInuta da presente reunião de
câmara. — ---- ---- --- -——-- --____

30 ata minuta rc
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Encerramento às 14h20.

Esta ata foi aprovada por maioria, com a abstenção da Sr~ Vereadora Margarida

Cavaleiro, na reunião de câmara de 2014/11/19, tendo sido dispensada a sua

leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os membros.

E eu~~’~ , Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de Ge tão Administrativa, Financeira e jurídica, em

regime de substituição, a subscre

O Presidente da Câmara Municipal,

- Alberto Si ôes Maia esquita -

folha encerra


