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Proposta n2 8/2013 da CDU - Remodelação da Escola Gago Coutinho

Proposta n2 9/2013 da CDU - Estacionamento gratuito nos terminais rodoferroviários
como promoção da utilização do transporte público e redução de emissões poluentes

3~ alteração ao orçamento corrigido a 31 de dezembro de 2012, para o ano
económico de 2013, plano plurianual de investimentos e plano de atividades
municipais da câmara municipal
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armazém e arquivo do Porto da Areia - Ajuste direto (regime geral) - Compromisso
plurianual

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Relação de atos da competência da CM delegados e praticados pelo Sr. Vice-
Presidente

Auto de vistoria - Rua José Çosta e Silva, n2 76C, 32 frente - Povos

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o lote 38 do loteamento
Pinhal das Areias
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EI. Livro _____________

1 7’4) Reunião de 2013/03/20
Município Proc2 ______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SAUDAÇÃO - DIA MUNDIAL DO TEATRO

O Sr. Vereador Aurélio Marques procedeu à leitura da saudação dos membros da

CDU ao Dia Mundial do Teatro, documento que se anexa e dá por inteiramente

reproduzido nesta parte da ata.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, corroborando uma breve saudação ao

teatro, como é evidente, não podia deixar de o fazer, mas a qualidade dos

membros da CDU poderem falar primeiro adiantou-se-lhe, acrescentando que tem
uma alegria muito grande, como ator e artista criativo, e faz esta chamada de

atenção porque durante muitos anos, e por todos os partidos, não foi dada em

nenhum governo anterior a consideração de criativos aos atores, mas recreativos,

o que limitava os seus direitos. Neste momento, felizmente está em vias de

resolução, vindo do Tratado de Roma, desde 1985, e nunca tinha sido

regulamentada, a questão dos direitos dos atores e dos artistas chamados

performativos.

Desde 1985 que está por reformular, finalmente parece-lhe que o processo vai

andar. Claro que ainda é um processo em luta, que tem a ver com impostos, com

Finanças, e com aquilo que as Finanças têm vindo a cobrar a todos nesta altura e

que são cobranças indevidas.

Pensa que, felizmente, dentro de pouco tempo se fará justiça, mas esta é uma

situação que, com mais 2 anos, fará 30 anos, o que é uma coisa extraordinária.

Apraz-lhe saber, e sabe-o de antemão, a atividade que este concelho tem em
termos teatrais nos seus grupos amadores, e de alguns é frequentador, como

todos sabem, admirador e utilizador.

A atividade cultural, felizmente, no teatro, à exceção daquela que poderia

profissionalmente ser um pouco mais ativa, é ótima, pelo que se congratula por
este mês e pelo dia 27 de março, o dia dos atores e dos artistas criativos.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, acrescentando, crê que em nome
de todos os membros, a saudação aos grupos de teatro, fazendo 2 ou 3

referências. A primeira, dentro da saudação ao teatro, ao teatro e aos grupos de
teatro amadores, que são no fundo o grosso dos artistas que têm trabalhado ao

longo de todo o ano, e todos os anos, pelo teatro e pela cultura cénica, deixando

a.od.8 1/3
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RAta 14
Reuniao de 2013/03/20

Município Proc~ ______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n~

Câmara Municipal

sobretudo o convite a todos os Srs. Vereadores e presentes, para se associarem às

comemorações municipais do Dia Mundial do Teatro, no próximo dia 27, em que de
facto há teatro de norte a sul do concelho, mais uma vez, e ainda bem.

No entanto, realça, no que toca ao teatro, sobretudo 3 ou 4 aspetos, o primeiro é

que este é um ano particularmente importante para esta área do teatro, foi o ano
em que o município lançou o prémio municipal de teatro, que já está a decorrer, as

candidaturas já foram apresentadas, o júri irá agora fazer a avaliação, e espera que
nos próximos meses possa trazer a peça vencedora, que irá, como todos sabem,

porque veio a reunião de câmara para aprovação, fazer um périplo por alguns

municípios de Cabo Verde com que a câmara municipal tem vindo a trabalhar.

Ainda na área do teatro, e com esta ligação a Cabo Verde e a Santa Catarina, vai

partir este fim de semana um funcionário da câmara municipal para ir apresentar

uma peça em torno da lusofonia, e para fazer formação na área teatral, o Paulo

Renato, das bibliotecas, que vai apresentar o espetáculo “Uma bagagem de

palavras”, que tem tudo a ver com a lusofonia, e tem vindo a ser apresentado nas

bibliotecas da câmara municipal, tendo sido escolhido para remeter ao festival que
está a decorrer em Santa Catarina, em Cabo Verde.

Realça ainda o lançamento do catálogo do teatro infantil do concelho de Vila

Franca de Xira, documento que irá ser lançado no dia 27, a propósito do Dia

Mundial do Teatro, sendo a perspetiva, e é isso que se tem vindo a conversar com

os grupos de teatro amador do concelho, considerando que existe teatro infantil de

qualidade, produzido pelos atores do concelho e pelos grupos de teatro amador,

aproveitar para fazer sinopses do trabalho que eles realizam e editar um catálogo

que possa ser “vendável” junto das escolas, das associaçõesde pais, e até das

empresas, para aquelas festas que organizam, nomeadamente no período de Natal
e aniversário, no sentido de poder também promover um trabalho árduo que é

feito pelos grupos de teatro do concelho.

Eram, no fundo, estas notas que queria juntar à saudação, no sentido de dar conta

do muito trabalho que é desenvolvido no concelho e que está em curso, sobretudo

nestesperíodos.
Terminou, dando nota que o mês de março é o mês do teatro para o Cegada, que
continua em abril, também com uma iniciativa do novo festival de teatro do

a.od.8
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de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

Grémio Dramático Povoense, que consegue, pelo segundo ano consecutivo, trazer

ao concelho, e à Póvoa de Santa Iria, muito particularmente, não só peças de

teatro produzidas no concelho, mas também de fora.

Crê que o teatro este ano está com energia, felizmente, no município de Vila

Francadexira.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, informando, no seguimento da intervenção do

Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira quanto à colaboração do município em

termos de teatro com Cabo Verde, que nos últimos dias estiverem no concelho,

terminando, salvo erro, hoje, representantes do município de Cabo Verde,

operacionais que vieram fazer formação para a criação de um corpo de bombeiros,
portanto, ajudas muito práticas, que se traduzem em coisas muito concretas. Para

isso obteve-se a colaboração, quer do comandante da proteção covil municipal,

quer também das associações de bombeiros do concelho, sendo que estiveram

principalmente na corporação de bombeiros da freguesia da Póvoa de Santa Iria.
Havendo ali uma analogia, porque o segundo-comandante é cabo-verdiano,

pernoitavam no quartel e tudo, tal foi a paixão pela formação.
Brevemente virão a estar no concelho para a criação de uma banda filarmónica, e

aí também vão fazer formação com os grupos do concelho, para poderem criar

uma banda filarmónica, e depois perspetiva-se o aprofundamento.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, referindo-se à colaboração do município

com a biblioteca do Tarrafal, assunto que chegou a tratar, perguntando se ainda

não foi nada resolvido do lado de lá.

Respondeu a Sr~ Presidente que neste momento o assunto está na situação de se

tentar perceber exatamente, face aos elementos que foram mandados de lá, e que

eram insuficientes, não eram quase nada, para a câmara municipal ajudar a fazer o

programa funcional e depois se partir para a elaboração de um projeto de

recuperação do edifício.

a.od.8 3/3
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Saudação
27 de Março, Dia Mundial do Teatro

Março mês do Teatro!

Existe em Portugal um Teatro que se renova constantemente, apesar do fraco investimento por parte
dos Governos para a área Cultural.

Todos sabemos que existem companhias de teatro que desenvolvem um trabalho itinerante. Estas
companhias trabalham com inúmeras dificuldades, em particular ao nível das condições técnicas.

São vários os grupos espalhados por todo o País que ainda se destacam, mas são cada vez mais
fracas as condições com que a maior parte dos atores/artistas trabalha.

Apesar de todas as dificuldades que o país atualmente atravessa, o nosso concelho uma vez mais
mostra o que de melhor se produz nesta área ao comemorar Março mês do Teatro.

O Teatro é um contra-poder enquanto crítico de costumes não esquecendo o aprofundamento dos
reais problemas políticos, económicos, sociais e éticos dos povos.

A CDU com esta intervenção pretende homenagear o Dia Mundial do Teatro, a promoção e

valorização do Teatro amador e profissional que se produz no concelho de Vila Franca de Xira, ao

mesmo tempo que defende a valorização das parcerias entre a autarquia e os grupos do concelho, na

promoção do Teatro junto das escolas e outros públicos.

Não queremos nem podemos terminar sem deixar mais uma nota sobre o Teatro Salvador Marques,

que finalmente viu aprovadas propostas para a sua requalificação e início dos procedimentos para a

sua declaração de património de interesse municipal, pois trata-se de salvar um património que nos foi

legado, e que queremos deixar às futuras gerações.

Vila Franca de Xira, 20 de Março de 2013

Os vereadores da CDU,

L.L.
Nuno Libório Bel

N

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DA CDU NA CMVFX
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411 Reun~o de 2013/03/20
UflIC4JIO ~ Proc~ ______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

POSSÍVEL ENCERRAMENTO DA FÁBRICA FATELEVA-ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libério, referindo que na última sessão da

assembleia municipal a câmara municipal foi solicitada a obter mais informações

sobre um processo que pode, caso não seja travado, levar ao encerramento de

mais uma fábrica, de mais uma unidade empresarial no concelho de Vila Franca de

Xira,aFateleva.
As informações que os membros da CDU dispõem são inquietantes, diriam mesmo

que bastante preocupantes em relação ao futuro imediato desta fábrica. É uma

empresa do setor metalomecânico muito importante, com capacidade de trabalho

de interesse inquestionável e com um volume de trabalhadores, ou de emprego

direto, também substancialmente significativo no contexto do concelho de Vila

FrancadeXira.
A pergunta que colocam é se a câmara municipal pôde apurar mais alguma

informação além daquela que os membros da CDU lhe disponibilizaram, e se há da

parte do município alguma perspetiva no sentido de tentar a todo o custo

minimizar os impactos mais negativos de um possível encerramento de uma

empresa, com todas as consequências que isso eventualmente acarretará, caso

não tenha capacidade para inverter esse ciclo.

Disse ainda, sobre esta matéria, que da parte dos membros da CDU, e pensa que

será uma opinião partilhada por todas as forças polfticas, querem manifestar a sua

solidariedade para com todos os trabalhadores que veem assim o seu posto de
trabalho seriamente ameaçado.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que depois da conversa que houve na

assembleia municipal sobre este assunto fez algumas diligências, através até do
Sr. Presidente da junta, junto de um elemento que conhece bem, o Sr. João

Mendes. Não há nada de concreto, há preocupações, pensa-se que haverá uma

deslocalização da empresa para Espanha, na medida em que os clientes estão

naquele país, no entanto, não houve nenhuma informação aos trabalhadores.
Esta é a informação que tem, acabada de confirmar, mas pode não bater certo. De

qualquer maneira a câmara municipal está a tentar acompanhar, também com o

Centro de Emprego, porque oficialmente o Centro de Emprego não tem
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conhecimento, tem apenas conhecimento por via de um trabalhador que é familiar

de um trabalhador daquele centro.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS AO NOVO HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo-se a uma questão em que

provavelmente haverá uma justificação para o efeito, habitualmente nestas

circunstâncias, e os membros da CDU diriam mesmo, nos casos mais difíceis, e nos
últimos tempos em particular, a Sr~ Presidente tem a permanente preocupação de

ouvir a sensibilidade das forças políticas, o que é correto, pelo que estranharam

não ter sido sequer informados de que nos últimos dias a câmara municipal haverá

mobilizado recursos, quer humanos, quer materiais, para o finalizar da obra de

construção dos acessos do hospital de Vila Franca de Xira.
Esta é a primeira nota, acharam estranho a Sr~ Presidente não os informar dessa

situação, pelo que gostariam de a ouvir sobre isso.
A segunda questão é que, do ponto de vista da legalidade dos procedimentos,

gostariam de saber como é que esta colaboração se enquadra, e não sabe se

estará a ser correto na forma como esta operação em curso, de sexta-feira até,

salvo erro, hoje ou ontem, está a processar-se. Há uma adjudicação, houve um

concurso, o município é o dono da obra desse concurso, é responsável financeiro

pelo seu pagamento, mas há um compromisso contratual por parte da empresa

que pode não ter sido respeitado. Aliás, verifica-se que não foi respeitado, pelo que

queriam perguntar como é que do ponto de vista legal a câmara municipal

enquadra esta colaboração e mobilização de meios humanos e materiais para os

últimosdias.
Não vale a pena voltarem a explicar aquela que é a sua posição sobre esta obra,

não duvidam da importância de um novo hospital, duvidam antes que tenha de ser

a câmara municipal a substituir-se às competências da administração central, e

neste caso do promotor privado, que é quem vai gerir financeiramente e fazer a

gestão clínica do novo hospital, mas pretendem dar nota de que gostariam que
esta mesma atenção pudesse doravante ser idêntica, no mínimo, em relação a

todas as solicitações que são colocadas à câmara municipal.

Sabem que foram mobilizados meios muito significativos, ou os necessários para

terminar a obra a ponto de não se comprometer o anúncio de 28 de março, e era

muito importante que a câmara municipal, no mínimo, todas as vezes que estas
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situações se colocam, até para obras da sua competência, pudesse ter idêntica

atenção.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que o novo hospital é de facto algo que os

cidadãos de Vila Franca de Xira e dos restantes concelhos necessitam para que

possam ter melhores cuidados de saúde, mas os membros da Coligação Novo

Rumo continuam à espera que venha a reunião de câmara o documento que

demonstre que efetivamente aquilo não passou de engano. O empreiteiro tem que

escrever que aquilo que escreveu não estava correto, e ainda não veio à câmara

municipal. Caso contrário a informação que têm é que a câmara municipal andou a

pagar itens de um contrato que o empreiteiro é que deveria ter pago, andou a

adiantar dinheiro para uma obra que não deveria ter adiantado, é o que lá está

escrito, pelo que continuam à espera que a mesma entidade que escreveu isso,

escreva o contrário, e a fiscalização, que fiscalizou, escreva também a dizer que na

altura não verificou corretamente, que não conhecia a legislação, ou que não

conhecia o caderno de encargos, porque quem disse que aquilo era ilegal foram os

membros da Coligação Novo Rumo, em reunião de câmara.

É bom que cada um assuma as suas responsabilidades, há um empreiteiro que

ganhou um concurso para fazer de acordo com um âmbito de trabalhos, uma

empresa de fiscalização que ganhou um concurso para fiscalizar e defender o dono

da obra, e a câmara municipal que defenda a instituição e os seus membros, não

trazendo para aprovação documentos que os podem colocar, a prazo, em causa,

quandoosvotam.
Interveio a Sr~ Presidente, referindo, quanto à questão do hospital, e sem prejuízo

daquilo que o Sr. Vice-Presidente venha a complementar, que esta é uma situação

da semana passada, portanto uma situação de emergência. A empresa está num

momento de total rutura financeira, aguarda-se hoje uma decisão por parte, não de

um sindicato bancário, mas de 2 bancos, para a questão do financiamento, e

durante a tarde será conhecido o resultado, sendo que o que houve foi o abandono

da obra por parte de um conjunto de trabalhadores, por ausência de pagamento.

Dados os compromissos e sopesada a questão das multas a aplicar ao dono da

obra, que é a câmara municipal, e o fazer avançar alguns trabalhadores para

intervirem, a decisão foi de avançar, e o Sr. Vice-Presidente iria dar essas
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informações hoje mesmo. De qualquer maneira está salvaguarda a posição da

câmara municipal, porque debitará à Europa Ar-Lindo o trabalho ali efetuado e

descontará nos pagamentos a fazer.
O Dr. Manuel Rodrigues está a preparar o documento que virá à reunião de câmara

para servir de suporte jurídico a esta posição, e que não é contestada pela Europa

Ar-Lindo.

Prosseguiu, referindo a questão da proposta de adiantamento à Europa Ar Lindo

que foi presente a reunião de câmara e que o Sr. Vereador Rui Rei levantou de

novo.

O Sr. Vereador pretende um documento, dizendo que o mesmo é para

salvaguardar a câmara municipal, mas não houve adiantamento, aquela

deliberação não teve consequências, no entanto também já cansa ouvir pedir este

documento, pelo que solicita que o Sr. Vice-Presidente fale com o Sr. Domingos

Correia, para mandar um ofício à câmara municipal no sentido pretendido, não vale

apenaouvirdenovo.
Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo ter recebido agora mesmo uma

informação, e parece que esta obra está absolutamente “embruxada”, que a ACE,
o grupo que está a construir o hospital, está a desenvolver os últimos detalhes da

obra para que no dia 28 as consultas possam começar a funcionar, não em pleno,

mas pelo menos parte. Um dos trabalhos que estava a fazer é o do heliporto e,

sem dizer absolutamente nada à câmara municipal e sem tomar em linha de conta

as precauções necessárias para o efeito, esteve a lavar aquela zona, que

provavelmente terá sido pavimentada ontem.
Ontem o próprio esteve nas obras pelas 23h30, e ainda estavam camiões a passar

para o hospital, tendo sido informado que eram camiões com massas betuminosas,

pelo que presume que foi um trabalho desse tipo que estava a ser feito, e

certamente esteve a ser feito durante a noite.
Foi feita uma lavagem muito profunda, que deslizou pela ribeira, saiu do curso da

ribeira e veio estragar todo o trabalho que esteve a ser feito nos últimos 5 dias. É
uma situação absolutamente lamentável, já não chegam os problemas que aquela

obra tem dado, e a situação de se estar a fazer e a desfazer, tendo em vista a

situação de pluviosidade, e também de exigências, que o próprio diria
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compreensíveis, da parte da Estradas de Portugal, que não larga o local, para
sanear o terreno. Agora que se estava mais ou menos a controlar a situação para

que no dia 27 a obra estivesse concluída, no sentido de proporcionar a passagem

rodoviária, a câmara municipal foi confrontada com a informação de que de facto
todo aquele espaço onde vai ser construída a rotunda, na EN1, está

completamente alagado por este facto, de maneira que, francamente, já não sabe
o que há de pensar à volta desta obra, tendo em vista o problema, que não é

único, mas a especificidade da obra em si, e as dificuldades do empreiteiro, que a

Sr~ Presidente já referiu.

É uma obra que a câmara municipal, de facto, tem vindo a andar com ela “ao

colo”, para a tentar concretizar e pôr ao serviço da população.

Prosseguiu, dizendo que o Sr. Vereador Nuno Libório colocou uma questão

absolutamente pertinente, mas aquilo que a Sr~ Presidente já disse foi que todos
os meios mobilizados, quer de equipamentos, quer de recursos humanos, estão

contabilizados e serão debitados naquilo que ainda falta pagar ao empreiteiro.
Esta decisão não foi fácil de tomar, mas na última sexta-feira esteve praticamente

o dia todo na obra, e quando se estava a analisar o planeamento e aquilo que

faltava fazer para pôr os tabuleiros em funcionamento, foi confrontado com uma

situação, que o pessoal de empresa que estava lá trabalhar, e que era

absolutamente imprescindível para desenvolver uma série de trabalhos que eram

necessários realizar, foi-se embora ao meio-dia e às 13h00 já não reatou o serviço,

porque não era pago. Perante isto havia que tomar decisões excecionais, tendo em

vista a excecionalidade do problema, porque a câmara municipal tem um

compromisso e está a fazer todos os esforços, ou pelo menos estava a fazer todos

os esforços, para que o compromisso que assumiu fosse cumprido. Nesse sentido,
o próprio falou com a Sr~ Presidente e disse-lhe que só restava uma solução, que

era mobilizar meios internos para fazer face ao trabalho que era necessário

realizar.
A explicação é esta, não é uma situação normal, mas também tem a dizer ao Sr.

Vereador que de normal aquela obra não tem nada. Pelos vistos a câmara

municipal ainda agora foi confrontada com uma situação, que desconhece a sua

extensão, mas se é como dizem, tudo o que estava a ser feito, e ainda esta manhã
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os técnicos estiveram a ver, está posto em causa, no entanto vai-se ver, já houve

tantas dificuldades que não vai já “deitar a toalha ao chão”.

Relativamente à matéria que o Sr. Vereador Rui Rei referiu, do documento do

adiantamento, reconhece que também não percebe por que é que o mesmo não
está cá, não há nada a esconder, e espera que esse documento seja entregue ao

Sr. Vereador e a todos os membros da câmara municipal, porque efetivamente já
deveriatersidoresolvido.
Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando, em relação à questão dos

acessos ao hospital, se a câmara municipal tem atualizada a informação de que

dispõe ainda de garantia bancária, e de que essa garantia pode ser utilizada caso

ascoisasnãocorrambem.

Respondeu a Sr~ Presidente que a garantia bancária é de 140 000,00€, porque é
uma empreitada e corresponde a 5% da adjudicação, e tem pouco menos de

160 000,00€ de retenções dos autos, dos pagamentos que têm sido feitos,

portanto, neste momento a verba que a câmara municipal tem retida ronda os

290 000,00€, e faltam ainda fazer cerca de 700 000,00€ de trabalhos.

Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando se a questão que o Sr.

Vice-Presidente deu conta, do heliporto, é referente à mesma empreitada, ou

refere-se à obra da construção do edifício hospitalar.

Respondeu a Sr~ Presidente que é do edifício hospitalar, não tem nada a ver com a

câmaramunicipal.

Prosseguiu o Sr. Vereador Nuno Libário, sugerindo à Sr~ Presidente que no meio de
tantas adversidades é importante que a câmara municipal perceba os montantes

que estão em causa, porque se há breves instantes se falava de acertos de contas,

ou de uma conjugação destes fatores todos para que o município não fique

prejudicado, se esta situação não for agora também devidamente contabilizada,

entenda-se, haver responsabilidade financeira, esta conta nunca mais acaba.
É importante a câmara municipal quantificar agora também esta questão, e

perceber os impactos de prejuízos do ponto de vista financeiro que isso acarreta à

obraqueestáemcurso.
A câmara municipal envolveu-se neste processo de uma forma absolutamente

inédita, pelo que agora o que tem de fazer é salvaguardar todas estas questões
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que têm implicação de natureza financeira bastante significativa.

Respondeu a Sr~ Presidente que está tudo certo e pode não ser nada assim. Está

certa a preocupação, e por isso mesmo o Sr. Vice-Presidente já mandou deslocar o

Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Qualificação Urbana para a

obra, bem assim como o Eng~ António Nunes, que como foi referido lá se mantinha

desdemanhã.

Quanto à questão, a empresa que está em obra, a Europa-Ar Lindo, é quem tem
que exigir, neste caso, compensações à ACE, no sentido de cobrir os prejuízos que

foram causados. A câmara municipal fará com certeza aquilo que tem estado a

fazer sucessivamente nesta obra, o acompanhamento rigoroso, de modo a tentar,

em primeiro lugar, acabar em obra, e em segundo lugar, a não ficar prejudicada,

mas tomou boa nota das observações do Sr. Vereador.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA - LEGALIZAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE HABITAÇÕES A FAVOR DA

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ALVERQUENSE

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo pretender apresentar uma proposta

muito genericamente, de acordo com o documento em anexo, para agendamento

para a próxima reunião de câmara, e não vai fazer uma apresentação profunda e

exaustiva, aliás, pode já disponibilizá-la aos membros da câmara municipal, para

poderem, antes do agendamento, ter contacto com ela, que tem a ver com a

Associação de Moradores Alverquense, mais conhecido pelo Bairro da AMA.
A preocupação dos membros da CDU é basicamente a mesma que levantaram na

reunião de câmara em Alverca do Ribatejo.

Quando aprovaram o que aprovaram em 2007, sem qualquer tipo de sentimento
lateral sobre esta matéria, não se aperceberam que o cânon superficiário que

estava subjacente a esta cedência era inclusivamente para a parte habitacional,

sempre entenderam, certamente por defeito seu, ou também porque o processo
não estava corretamente explicado, que não era apenas para a área ocupada pela

sede e bar da associação, pelo que a sua preocupação basicamente resume-se em

3 aspetos.

Em primeiro, consideram que a aplicação desse cânon superficiário deve ser

anulada, e deve ser inclusivamente considerado o estorno desse montante já
liquidado.
Depois, a câmara municipal deve tomar todas as diligências no sentido de ir,

conjuntamente com o IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana,

buscar todo o material que é necessário em termos de arquivo, e a informação de

que dispõem é que ele existe e está no arquivo de Sacavém daquele instituto, para

se fechar do ponto de vista administrativo este processo.

Um terceiro aspeto é que a câmara municipal, com os meios que tem ao seu

dispor, bem como as suas competências, assuma tudo o que tiver de assumir no

sentido da emissão do alvará e das licenças de habitação de todas estas frações e,

por fim, respeitando os estatutos da AMA, que são uns estatutos particulares e
fruto da génese da habitação de então, que tome todas as suas diligências para o

registo e escrituração das referidas habitações em nome da associação de
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•1 CDU
PCP-PEV _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Proposta n° 1012013
(Legalização e escrituração de habitações favor da Associação de Moradores Alverquense)

Em 1976 a Associação de Moradores Alverquense, em protocolo com o Fundo Fomento Habitação,
iniciaram um processo de construção legal de habitações a custos controlados, no denominado Bairro
da AMA, em Alverca do Ribatejo.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira de então, cedeu gratuitamente em direito de superfície o
terreno destinado a tais construções, uma vez que estava em causa a resolução de um problema
social de habitação.

Há relativamente pouco tempo a Associação de Moradores Alverquense liquidou as respetivas frações
ao IRHU, através dos seus associados e residentes.

No entanto, mediante tal pagamento não houve lugar a qualquer registo ou escritura, o que legalmente
significa que a Associação e os seus associados pagaram um bem que não é seu, nem têm qualquer
título da posse desse património.

Apesar de ter sido deliberado por unanimidade, a aplicação da taxa do cânon superficiário à AMA, a
CDU quer declarar que fruto da insuficiência da informação que por vezes constitui os processos,
desconhecia a desconformidade em que ainda se encontravam estas habitações, além de lhe parecer
que o cânon superficiário se destinava à área da sede e bar da associação e não a toda a área
habitacional. Por outro lado, em situação semelhante, não temos conhecimento de alguma vez ter sido
aplicado algum cânon superficiário às Cooperativas.

Dada a gravidade, bem como a necessidade de reposição legal da propriedade, de construções que
foram feitas à luz da legislação em vigor na altura, a CDU propõe:

- Que seja anulado o processo de aplicação do cânon superficiário à AMA, com correspondente
estorno dos montantes já liquidados;

- Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tome as diligências necessárias à recolha de todo o
processo de construção deste bairro que se encontra no arquivo do IRHU em Sacavém;

- Que a Câmara assuma através dos seus meios técnicos as diligências necessárias à emissão da
licença de habitação das referidas frações;

- Que respeitando os estatutos da AMA, sejam tomadas todas as diligências para o registo e
escrituração das referidas habitações em nome da Associação de Moradores Alverquense.

Vila Franca de Xira, 20 de Março de 2013

Os vereado~~aCDLL\~ ~.,

Nun Libório

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

NOVAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - BALCÃO ÚNICO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo-se às novas instalações da câmara

municipal.

Os membros da Coligação Novo Rumo tiveram oportunidade de escrever, no final

do ano passado, um artigo para o boletim dos trabalhadores “Informação ao

Pessoal”, onde diziam genericamente que a oportunidade tinha passado, e

eventualmente a necessidade da concentração da forma como foi pensada
também tinha passado na mudança para as novas instalações, neste caso para o

centro comercial, em Vila Franca de Xira.

Continuam a ter a mesma posição que efetivamente as oportunidades passaram, e

sendo o município de Vila Franca de Xira um grande proprietário e com muitas

instalações na cidade de Vila Franca de Xira e no concelho, hoje pensam que a

câmara municipal não necessita de construir instalações de raiz para albergar os

seus serviços. Precisa antes de mais aproveitar de uma forma racional os edifícios

que tem, e em vez de 10 ou 12, aproveitá-los e racionalizá-los de forma a poder vir

a concentrar os serviços em 2, 3 ou 4, que teriam perfeitas condições para os

concentrar, e em seguida fazer algo que deveria já estar feito há muito tempo, que

o Partido Socialista não quis fazer durante este período e o Sr. Vice-Presidente não

quis democratizar, portanto, neste momento, não está a cumprir a legislação e

obrigação em vigor, que é tornar transparentes os serviços do urbanismo, dando

acesso, a todos os cidadãos, aos processos que existem naquele serviço. Desta

forma, a câmara municipal, e o PS, não quis que se fizesse o chamado balcão único

no concelho de Vila Franca de Xira.

Não é aceitável que um cidadão tenha de saber a que horas fecha a tesouraria, a

que horas fecham os serviços de urbanismo, ou a que horas fecha outro

departamento qualquer no concelho.
Não é aceitável que o cidadão é que tenha de coordenar, e não seja a entidade

pública que esteja para servir o cidadão. Deste modo, o que faz sentido é que não
sejam os departamentos a atender o público, aliás está a falar de uma coisa que

implementou no departamento onde esteve durante 2 anos, deixou de se receber

dinheiro naquele departamento e passou-se a dizer a todos os clientes daqueles
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serviços, que neste caso eram os operadores, que não tinham de fazer nenhum

calvário na sua aprovação, falavam com um departamento na câmara municipal e

tinham o seu problema resolvido em 15 ou 20 dias. Era este o acordo que estava, e

é isto que tem de suceder aos cidadãos.

O cidadão não tem que saber que o Departamento de Planeamento, Gestão e

Qualificação Urbana faz atendimento público, que o departamento de cultura faz

atendimento público e que outro departamento qualquer faz atendimento público,
o atendimento público é algo que deve ser feito por um só serviço, que atende o

cidadão, e a partir daí, se o cidadão necessita de interagir com um serviço em

específico, há de ser chamado a ir ao sítio “x”, à hora “Y”, para tratar do seu
problema, se houver a tratar, porque se os assuntos estiverem perfeitamente

claros nem há essa situação.

Neste momento a câmara municipal está com 20 anos de atraso, a discutir

questões de novas instalações, e o que tem é que resolver estes problemas.
Na cidade de Vila Franca de Xira deviam estar centralizadas as delegações da

câmara municipal no concelho, deveriam fazer o mesmo atendimento que fazem

na cidade, e por aí fora, as juntas de freguesia tinham condições para fazer o

atendimento que se faz no município.

Costuma-se dizer que “quem não deve não teme”, portanto, no que diz respeito ao

urbanismo nada há a esconder, aliás, a legislação obriga a que exista

transparência, que cada cidadão, quando coloca um processo na câmara

municipal, saiba quem são os técnicos que estão a trabalhar nele e por que é que

alguns estão há 2 ou 3 anos parados no mesmo sítio, sem efetivamente

avançarem. Isto é fundamental que se faça de uma vez por todas.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que o assunto das novas instalações está

agendado mais à frente, pelo que faz sentido analisá-lo nesse contexto.

Quanto ao balcão único, disse que há coisas verdadeiramente irónicas. Os
membros do executivo já tinham uma certa saudade da vivacidade do Sr. Vereador
Rui Rei, e ninguém tem dúvidas que o Sr. Vereador deu conta que ia abordar este

assunto, mas hoje de manhã mesmo desenrolou-se uma reunião com um

funcionário do município que o Sr. Vereador conhece muito bem e de quem sabe

que tem muito boa opinião, para uma reunião conjunta com outros responsáveis
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L 29J7 ~ Reunião de 2013/03/20

Municipio Proc2 _____________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PROLONGAMENTO DO MURO DE SUPORTE DE TERRAS - RUA 9 DE AGOSTO -

ALVERCA DO RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os membros da Coligação Novo Rumo
têm que levantar uma questão, da qual já falaram variadíssimas vezes, o

prolongamento do muro de suporte de terras da rua 9 de Agosto, em Alverca do

Ribatejo.

Ficou basicamente um edifício por proteger, que está a sofrer de forma

permanente os impulsos da encosta que está por trás, e gostavam de saber para
quando se faz a intervenção final, que estava orçamentada em cerca de pouco

mais de 100 000,00€, para que se resolva aquele problema.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que esta é uma matéria que tem a ver,

salvo erro, com os lotes 1 e 3, se não é com os dois, é pelo menos com um deles, e

que tem de se revolver, não sabe é dizer quando.

É uma matéria que o Sr. Vereador conhece tão bem como o próprio e que a

câmara municipal tem de resolver.

O valor de obra que o Sr. Vereador referiu é de facto esse, é uma questão de

oportunidade para se fazer a obra.
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FI. Livro ______________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INSTALAÇÕES DO ANTIGO HOSPITAL DA FLAMENGA - VIALONGA

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando, em relação às instalações do

Hospital da Flamenga, se há alguma novidade e se a câmara municipal prevê que

se consigam de alguma forma preservar, manter e rentabilizar aquelas instalações,

que bem falta fazem ao concelho, ao sul do concelho e em particular à freguesia de

Vialonga.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que não existe neste momento nenhuma

informação a acrescer, mas em contrapartida pode dar informação sobre aquilo
que se está a desenvolver, e em que a câmara municipal é um elemento ativo,

pelo menos de facilitação sobre as instalações do ainda atual Hospital Reynaldo

dos Santos, que ficará vazio muito rapidamente e não se gostaria de ver tornar-se

num segundo exemplo do que foi o Hospital da Flamenga, ou seja, objeto de

vandalismo sucessivo e de roubos.
Neste contexto, têm-se realizado várias reuniões, que envolvem o proprietário do

imóvel, como não podia deixar de ser, a Santa Casa da Misericórdia, e ainda

ontem, durante 3 horas, houve uma reunião com o Presidente da Administração

Regional de Saúde e com a equipa dos cuidados continuados, porque a perspetiva
é desenvolver ali uma unidade de cuidados continuados, que serviria Lisboa norte.-

É uma necessidade reconhecida pelo Governo, há toda a disponibilidade da parte

do mesmo para estabelecer acordo no que diz respeito à comparticipação no

funcionamento, no entanto, ontem mais uma vez ficou claro que não há qualquer

possibilidade da parte do Governo no financiamento da adaptação do imóvel.
Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que a Sr~ Presidente disse que

tem havido reuniões com o proprietário do imóvel, por causa dos trabalhos

continuados.

Recorda-se que em tempos, não pode precisar quando, perguntou para o que é
que as instalações serviriam, e já nessa altura a Sr~ Presidente respondeu que se

estava a trabalhar essa possibilidade. Falou agora no proprietário do imóvel, e na

altura respondeu-lhe que havia dois proprietários, a Santa Casa da Misericórdia e o

Ministério da Saúde. Posteriormente, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia
veio dizer na comunicação social que não, que o imóvel era todo da misericórdia,
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FI. Livro _____________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc~ _____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

CEDÊNCIA DE TERRENO AO JUVENTUDE DA CASTANHEIRA - CASTANHEIRA DO

RIBATEJO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que após a aprovação da cedência do

terreno ao Juventude da Castanheira, os membros da Coligação Novo Rumo

gostavam de saber para quando a abertura do processo de inquérito a tudo o que

passou.

Houve dinheiros públicos e dinheiros comparticipados, houve um projeto, um

projetista e várias empresas, e a Coligação Novo Rumo quer saber quem foram os

responsáveis.
Numa reunião que tiveram com os responsáveis do Castanheira, quer na câmara

municipal, quer na Castanheira do Ribatejo, já disseram que toda aquela obra, para
lá de ser necessária para os cidadãos, teve claramente objetivos políticos para o

Partido Socialista. Foi de lá que saíram candidatos à junta de freguesia e é de lá

que se têm gerado outras possíveis alternativas.

As datas são o que são, e em pleno processo eleitoral, as obras, que estavam

paradas, arrancaram sem autorização da câmara municipal, e a Sr~ Presidente e o

Sr. Vereador, à época, não tinham legitimidade para mandar arrancar uma obra e

fazer esperar o empreiteiro 10 anos para receber o dinheiro que legitimamente é

seu.

Os documentos são muito claros e foi assim que funcionou, pelo que gostavam de

saber quem deu autorização, em que condições o fez, como é que uma obra que

custava 900 000,00€ passou a custar 1,5 milhão de euros, e como é que um

projeto que foi pago a um projetista que fez várias obras no concelho não cabia no
local. É fundamental que se consiga saber isto, para poderem avaliar e, no fundo,

saberem o que é andaram todos a fazer durante todos estes anos.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que aquilo que o Sr. Vereador disse agora de

uma forma explícita estava implícito há muito tempo, não fazendo sobre isso
nenhum comentário.

A auditoria pública deve caber, em princípio, ao Juventude da Castanheira. A

auditoria que a câmara municipal vai promover é uma auditoria no que se refere

ao processo na câmara municipal.
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FI. Livro

Reunião de 2013/03/20
Município Proc2 _____________________

de 1
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

URBANIZAÇÕES INACABADAS NO CONCELHO

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo-se à urbanização da variante na Póvoa

de Santa Iria, versus José Maria Duarte Júnior, e depois pode-se introduzir a

urbanização em Vialonga, perto da Granja, e por aí fora.
Os membros da Coligação Novo Rumo gostavam de saber o que é que os serviços

já fizeram entretanto, o que é que a câmara municipal já fez e o que é que o Sr.

Vice-Presidente já fez para ser ressarcido dos valores a que a autarquia tem direito
face aos contratos de urbanização que legitimamente foram assinados, mas cujos

valores nunca foram recebidos.

Gostavam de saber o que aconteceu, e gostavam também de saber por que é que

a câmara municipal tem documentos, nomeadamente em Vialonga, em que tinha 2

lotes como garantia de obras de urbanização, que eram sua propriedade, e poderia

ser interessante ver as datas, porque o próprio não conhece muitos processos, e

também não tem que conhecer, e avaliá-las, neste caso de 2 lotes que eram

propriedade municipal, em que o urbanizador entrega um processo de

licenciamento nos serviços e é aprovado em tempo recorde. Como é que a câmara

municipal aprova um projeto para um lote que é seu, sem se salvaguardar? A

seguir o urbanizador vende esses lotes e fica com o dinheiro, e a câmara municipal
fica com o prejuízo, e ainda agora teve de lá ir alcatroar e resolver todos os

problemas de infraestruturas.

Pergunta, onde é que estão os responsáveis? A começar pelos responsáveis

políticos, que esses devem ser sempre os primeiros a dar o exemplo, porque

sempre o ensinaram que o exemplo vem de cima. Onde é que estão os

documentos? Até porque há uma carta, que o próprio acha absolutamente
deliciosa, que a câmara municipal escreveu ao Sr. Provedor de Justiça, e este deve

ter mais que fazer, e não viu a gravidade do assunto, em que é dito que em Vila

Franca de Xira não há o hábito de colocar ações contra os empreiteiros. Isto é o

que lá está escrito, pelo que pergunta, então, e a culpa morre assim? Não há

responsáveis, não há nada? A câmara municipal não defendeu o que era seu e as
coisas ficaram por isso mesmo.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo-se à urbanização dos Enxofrais, na Granja
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Reun~ã: de 2013/03/20
Município Proc2 _____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal ~J~7

de Alpriate, em Vialonga, dizendo que de facto é um processo de que já se falou

em reunião de câmara, e também de outras matérias, e o próprio já disse

claramente que há um conjunto de urbanizações inacabadas, do qual se tem hoje a
noção exata do volume do que é necessário fazer, e já referiu que são questões,

algumas, com mais de 20 anos, e naturalmente que a câmara municipal vai ter de

as assumir.

Quanto à questão da autarquia ser ressarcida em algumas destas obras,
naturalmente que é uma questão jurídica, e o advogado da câmara municipal terá
que garantir juridicamente as ações que se têm de desenvolver para o efeito.

Terminou, dizendo que o Sr. Vereador também falou de uma questão que é

importante, que é verificar todos estes processos, tendo referido que é necessário

encontrar culpados. O próprio concorda, porque quando se analisam estes

processos, se não se conseguirem muitos resultados, pelo menos fica-se com a

consciência de perceber quais foram os erros que se cometeram, no sentido de se
evitar que no futuro se cometam novamente.
Essa é uma matéria que se tem vindo a analisar, e hoje, apetrechados que os

serviços estão, e mais consciencializados de muitas coisas, essas questões já não

aconteceriam.
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FI. Livro _____________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc2 ____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

SILO AUTOMÓVEL NA PÓVOA DE SANTA IRIA

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo a questão do silo automóvel, na Póvoa

de Santa Iria. A visita que ficou acordada em reunião de câmara não se realizou,

para ver a espécie de casa mortuária que servirá de quiosque, mas há uma

questão que o preocupa ainda mais, é que a empresa que está a construir o silo

automóvel tem uma dívida para com a câmara municipal de uma escola, no valor
de mais de 1 milhão de euros.

É uma dívida em que a câmara municipal nunca deliberou perdoar juros nenhuns, e

os membros da Coligação Novo Rumo não estão disponíveis para perdoar coisa

nenhuma, pelo que gostavam que a câmara municipal apresentasse os

compromissos que estão por liquidar sobre essa obra em particular, com os custos

acrescidos, que somam ao valor normal que contratualizou, e em seguida que

explicasse como é que espera vir a receber esse valor. Que tenham conhecimento,
não há nenhuma ação sobre a venda daquelas garagens que o senhor está a fazer,

como tal ele fica com o dinheiro e a câmara municipal amanhã não fica com nada,

fica com os terrenos que este terá dado como garantia no Algarve, que não sabem

se dão para construir ou não, mas eventualmente já devem estar penhorados a

mais 4 ou 5 entidades, e eventualmente a câmara municipal não conseguirá fazer

nada, e mesmo que se possa fazer, neste momento a construção civil está parada,

portanto, não valem coisa nenhuma.
Era importante que soubessem todos o que estão a tratar, para que amanhã não

venha a dizer que afinal não sabiam do que estavam a tratar. Todos sabem e a

câmara municipal tem a obrigação de ir lá buscar aquilo que é seu, que é de todos,

e não devem contribuir para todas estas situações que vão acontecendo.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que no final da reunião poderá marcar com

o Sr. Vereador a visita, para conversarem sobre o assunto no local. Pode dizer-lhe

que teve uma reunião com o senhor do quiosque, na qual foram colocadas por ele

uma série de questões, que foram analisadas.

Mais uma vez diz que há casas mortuárias também interessantes em termos

estéticos, é tudo uma questão de filosofia em termos de conceção e daquilo que se
gosta ou não sobre um determinado espaço. Também nesta matéria, aquilo que o
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FI. Livro _____________

Fl.Ata 38
Reunião de 2013/03/20

Município Proc~ ____________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2 ~ 8 4
Câmara Municipal

Assunto: ATAS N~S 4/2013 DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2013/02/20, E 6/2013 DA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E PRIVADA DE 2013/03/11

Presente para aprovação as atas da reunião de câmara de 2013/02/20, e da

reunião extraordinária e privada de 2013/03/11, com dispensa da sua leitura, por

terem sido previamente distribuídas a todos os membros.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, referindo que na ata da reunião

extraordinária do dia 2013/03/11, na folha 6, diz-se “Interveio a Sr~ Vereadora

Helena Pereira de Jesus, perguntando como é que os membros da Coligação Novo

Rumo podem comprometer-se a abordar...”. A palavra que está escrita é abordar,

mas deverá ser aprovar.

Deliberado, por unanimidade, aprovar as atas da reunião de câmara de

2013/02/06, e da reunião extraordinária e privada de 2013/03/11, com a correção

introduzida.

O1.ata 4e6



____ FI. Livro ____________

Reunião de 2013/03/20
Município Proc2 _____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________

Câmara Municipal

Assunto: PROPOSTA N2 7/13 DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA - NOVAS

INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Presente para aprovação a proposta N~ 7/13, de 06/03, da Coligação Democrática

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

da ata, no sentido de que se desenvolva um estudo prévio, com o respetivo

levantamento de custos, para a instalação de um edificado destinado à instalação

dos serviços municipais, nos terrenos do páteo da câmara, no centro da cidade de

Vila Franca de Xira.

Interveio a Sr~ Presidente, referindo que neste ponto insere-se a questão levantada

pelo Sr. Vereador Rui Rei sobre as novas instalações municipais.

Em determinado momento foi celebrado um acordo de princípio, que permitia a

transformação de parte do Vilafranca Centro num espaço para as instalações
municipais. Até ao momento, e por duas razões, que, quer uma, quer outra, não

tem dúvida que são facilmente compreensíveis por todos, não foi ainda possível

transformar esse assunto em realidade.

Em primeiro lugar, houve necessidade da empresa proprietária do espaço abrir

toda uma frente de negociações com as pessoas que tinham lojas, de maneira a

rearrumar os espaços, no sentido de criar o espaço necessário ao município,

havendo também uma concentração dos espaços comerciais no piso 0, o que na

maior parte dos casos não foi fácil, porque por razões diversas todos achavam que

tinham ali a “galinha dos ovos de ouro”, apesar de que, quando se perguntava, não

vendiam nada.

Paralelamente aquela empresa, a exemplo de quase todas as empresas do país e

da Europa, está em sérias dificuldades, e como tal não pôde levar o assunto por

diante.

Depois dos membros do PS terem analisado a proposta dos membros da CDU, o

que tinham a propor, porque lhes foi prometido pela empresa que seria feito um

ponto da situação nos próximos dias, é que se aguardasse esse ponto de situação

e que a proposta ficasse mais ou menos em suspenso.

Lembra a questão, por exemplo, do espaço da lota, que era um dos espaços que no

estudo económico servia de amortização.

Todos estarão também lembrados, numa das últimas reuniões de câmara em que
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FI. Livro _____________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc~ _____________________

de 14~,...
Vila Franca de Xira ~ ~ Deliberaçao n~_____________

Câmara Municipal

foi abordado este assunto, a própria ter referido que aquilo que era o edifício

financeiro que se tinha gizado para esta operação teria que ser revisto, porque o

quadro de ontem não é o mesmo de hoje, inclusivamente aquilo que são as

possibilidades dos municípios são completamente diferentes, e nesse contexto
havia que reavaliar toda a situação. Por isso foi solicitado à empresa que

apresentasse um ponto de situação rigoroso, de modo a que pudesse ser presente

a reunião de câmara, que fosse discutido em conjunto e depois se tomassem

decisões.

Deste modo, propõe que se faça um “intervalo”, este assunto mantém-se em

aberto, para já por 15 dias, em que pensa que haverá condições para trazer a

informação, pelo menos de acordo com aquilo que lhe foi dito. O assunto é o
mesmo e seria discutido já com mais informação.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando, mais informação sobre o quê? A

câmara municipal continua a encarar a possibilidade de mudar para o Vilafranca

Centro?

Respondeu a Sr~ Presidente que a câmara municipal são todos os seus membros, e
para tomarem uma decisão diferente têm de revogar aquela que tomaram, que

não tinha prazo.

Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que lhe custa voltar a essa decisão, e o

próprio que participou naquela votação sente-se enganado. Os contratos têm de

ter um termo, e não se pode ter um compromisso que funciona “ad eternum”, o

compromisso passou, está passado, não pode continuar a assumir um

compromisso que foi assinado há não sabe quantos anos atrás e que já devia estar
a funcionar e não está.

O mundo mudou, e como tal esse compromisso tem de ser declarado nulo pela

câmara municipal, não pode ser doutra forma. Pode até vir a assumir outro

compromisso qualquer, mas não pode estar a assumir compromissos que têm por
base um conjunto de anos atrás, e um contrato que tem um conjunto de obras e

urbanizações que também não têm data, logo não se podem responsabilizar os
empreiteiros.
Não se pode ter por base um contrato que não tem termo. Para se iniciar uma

conversa esse contrato tem de ser declarado sem efeito, aliás porque ele está sem
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FI. Livro _____________

de 2013/03/20
Município Proc2 _____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2____________

Câmara Municipal

efeito.

Pelas várias declarações de que há registo, a câmara municipal já devia ter

mudado para o Vilafranca Centro, mas não mudou e o próprio Partido Socialista foi

introduzindo outras situações, quer o Partido Socialista na freguesia de Vila Franca

de Xira, quer entretanto os seus membros na câmara municipal, que era a

possibilidade do centro comercial ser um silo automóvel. Foram os membros do PS

que a introduziram, não foram os da Coligação Novo Rumo.

Para os membros da Coligação Novo Rumo, independentemente das avaliações

que a câmara municipal tem que fazer, que são sérias e legítimas, esse contrato já
não tem validade e sobre o mesmo não têm que assumir nenhuma

responsabilidade, sendo que ele tem de ser declarado como tal. Caso contrário

daqui a 4 anos alguém vem com esse contrato e diz “eu agora vou construir as

novas instalações, os srs. façam o favor, mudem para lá”. Não é assim.
Com o devido respeito por toda gente, na sua casa não faz contratos destes, não

pode fazer, porque o dinheiro custa-lhe a ganhar. Como tal, considera que a

câmara municipal, antes de fazer isso, tem de tomar uma decisão, que esse

contrato não é válido, e não pode ser. A seguir deve avaliar, face às novas

circunstâncias, se faz ou não sentido a mudança, mas aqui os membros da

Coligação Novo Rumo introduzem uma outra questão: A câmara municipal tem que

pensar muito seriamente, com o número de edifícios devolutos que existe, de

privados, mas inclusivamente da própria câmara municipal, porque existem muitos

edifícios da autarquia, se tem hoje, em 2013, condições para encarar deixar a

maior parte desses edifícios, onde se inclui o edifício dos Paços do Município, para

ir para um novo edifício, seja ele o Vilafranca Centro ou outro qualquer. É
fundamental que a câmara municipal encare esta situação, porque um dos

pressupostos que existia à época era a rentabilização dos edifícios antigos da

câmara municipal.
Sem esse item no “business case” não há nenhuma avaliação financeira que seja

positiva para a câmara municipal, podendo-se avaliar e verificar se é assim, porque
há muita racionalização que entretanto foi feita.

Era importante avaliar verdadeiramente esta situação, porque não tem que ser a

câmara municipal a viabilizar as soluções, tem de ser a câmara municipal a estudá
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las de uma forma muito séria, senão não tomará as melhores decisões.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, dizendo crer que o Sr. Vereador

Rui Rei, sem embargo da forma como apresentou o assunto, não disse nada de

diferente do que a Sr~ Presidente sugeriu e que o próprio reforça. Faz sentido que

se discutam as questões da nova localização quando relativamente à matéria que

já estava pré-definida e sobre a qual passou muito tempo, como a Sr~ Presidente

disse, haja também uma reflexão.

A sugestão que a Sr~ Presidente fez parece-lhe muito razoável, que é manter em

suspenso este assunto para daqui a 15 dias, uma vez que haverá novas

informações sobre o contrato em causa, mas sobretudo eventualmente uma

posição oficial da câmara municipal, que tecnicamente não será a declaração de

nulidade daquele documento, será eventualmente uma revogação da própria

deliberação, ou outra.
No fundo, era um pensamento sobre esta matéria que a Sr~ Presidente sugeria,

mas o próprio deixa, em nome do Partido Socialista, uma posição que é

absolutamente firme, nunca fez parte da intenção do PS, neste processo de

instalações da câmara municipal, deixar ou abandonar o edifício dos Paços dos

Município. Essa é uma proposta ou uma posição do Partido Social Democrata, que
só a ele diz respeito, a câmara municipal, no entendimento do PS, nunca deixará

este edifício, que aliás é histórico e que deve continuar nas mãos do Município de

Vila Franca de Xira. Isto é para o PS um ponto que nunca foi sequer abordado, está

a ser colocado aqui como proposta do PSD, mas para o PS este continuará a ser um

edifício municipal.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, referindo que os membros da CDU, que

foram os proponentes, já ouviram toda a gente falar sobre a proposta,

inclusivamente no período antes da ordem do dia, e não tem graça nenhuma fazer

intervenções nesse período sobre pontos que vêm logo a seguir na ordem de
trabalhos, mas enfim, esse é um problema que assiste a quem o faz.

Relativamente à proposta que a Sr~ Presidente fez, os membros da CDU estão

inteiramente de acordo, retiram a proposta durante 15 dias, ou adiam-na 15 dias
na sua discussão, por forma a que possam ter mais algumas informações. De

qualquer modo, seria bom que não se abandonasse aquilo que também é o
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conteúdo da proposta relativamente às outras hipóteses, o páteo da câmara, o

edifício Bela Guarda, ou outros que tais, e que se possa ter uma ideia dos custos,

quer para uma construção de raiz no páteo, quer para a transformação de outros

edifícios num edifício que a câmara municipal possa ter como necessário para o

desenvolvimento da sua atividade.

Seria preciso saber custos por forma a que se possa ter uma opção e poder dizer

que isto é caro ou barato demais, sem esta informação qualquer coisa que se

discuta não tem razão de ser, porque está-se a falar de coisas “no ar”.

Se a Sr~ Presidente de facto vier a concordar, a proposta será para adiar durante

15 dias, para se voltar a discutir.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que todos têm a noção da

importância da centralização dos serviços, até pelas sinergias, mas se lhe for
permitido, em vez de por palavras suas, vai ler rapidamente algumas questões e

algumas afirmações da ata de 31 de agosto de 2007, quando foi apresentada a

questão do Vilafranca Centro, e depois foi aprovada, salvo erro, em 31 de

novembro.
Na altura a Sr~ Presidente disse que “é reconhecida de todos a necessidade de

dotar os serviços municipais com melhores condições, centralizando-os, ao invés

do que acontece hoje, em que estão dispersos um pouco por todo o lado ... com

clara perda de eficácia e produtividade, e com clara perda de eficácia na resposta

aos cidadãos”. “A importância de centralizar os serviços, reconhecendo-se que a

proximidade corresponde a mais produtividade e mais eficácia ... sendo que ter de
andar a correr uma “via sacra”, como hoje acontece, entre departamentos

distanciados entre si, cria sempre graves perdas”. “A importância dos serviços se
situarem em zona central da cidade”.

Na página 2, o arquiteto que fez a apresentação, Antero de Sousa, da Getecno,

disse que “tal como a Sr~ Presidente mencionou, os serviços municipais ocupam

cerca de 17 espaços dispersos no núcleo histórico de Vila Franca de Xira”.

Na página 7, a redução de custos com esta situação seria, disse o Dr. Manuel

Martins “de 134 mil euros”, mas depois, na apresentação do projeto das novas

instalações, são 132 mil euros e qualquer coisa.

O Dr. Manuel Martins disse ainda que “os imóveis podem render à volta de 2
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milhões e meio de euros”.

Na página 8 é dito que “o páteo da câmara tem cerca de 5300 m2”, na hipótese de

dizerem que pode não caber, ou qualquer coisa do género, mas podem-se

acrescentar outros terrenos que há ali próximo.

Na página 10 é referida a questão da assembleia municipal, e já se dizia que se

deviam fazer obras em 2005/2 006.

Na página 12 a Sr~ Presidente diz que “hoje há viaturas que não faz sentido

estarem no páteo”. É também referido o Porto da Areia e na página 14 a questão

das obras na assembleia municipal criarem condições, não só para os partidos

políticos.

Na hipótese de se poder dizer, que já ouviu, que não cabe tudo no páteo, a Sr~

Presidente também dizia, na página 17, que “há uma ideia de criar dois polos, um

administrativo e outro técnico”.
Do que foi dito na presente reunião, não é defensor da Sr~ Presidente, mas se

calhar até vai gostar, e não quer estar a responder por esta ao Sr. Vereador Rui

Rei, nem lhe compete a si, mas naquela ata, na página 11, a perguntas, salvo erro,

dos Vereadores Nuno Libório e Carlos Coutinho, quanto ao edifício dos Paços do

Município, a Sr~ Presidente respondeu e consta da ata que, “quanto ao edifício dos

Paços do Município, referiu que em momento algum passou pela cabeça dos

responsáveis políticos do Partido Socialista nenhuma ideia que não fosse mantê-lo

preservado como salão de visitas excecional do Município de Vila Franca de Xira,

associando-lhe uma componente cultural e mantendo, apesar de não em pleno, o

gabinete da presidência”.
Terminou, dizendo que o mundo é feito de mudança e o Sr. Vereador Rui Rei tem

todo o direito de mudar, e o próprio respeita, não é uma crítica que lhe está a

fazer, mas na reunião de câmara de 7 de novembro de 2007, a tomada de posição

do Sr. Vereador, que era o único da sua bancada, foi que “desde há muitos anos

que na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira temos vindo a chamar a atenção

para a necessidade da construção de um edifício de raiz que concentrasse toda a

totalidade dos serviços camarários ... pena foi que durante todos estes anos nunca

se tenha salvaguardado um espaço central”.

Está a falar em defesa da proposta dos membros da CDU, e agora o Sr. Vereador
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Rui Rei traz a situação de vários edifícios, ou privados, ou da câmara municipal,

portanto, a questão de sinergias e da centralização dos serviços, bem como a
redução de custos, na sua modesta opinião, ficam prejudicas, mas admite e

respeita que o Sr. Vereador e o seu partido tenham mudado nesta situação.

Na conclusão o Sr. Vereador Rui Rei disse ainda, “por isso estamos de acordo com

esta proposta, que apesar de não ser aquela que sempre idealizámos e de ser um

encargo considerável, é sem dúvida a solução”, porque o que idealizavam era o tal

edifício de raiz.

já nessa reunião a CDU, embora se abstivesse na questão, porque era a

necessidade das instalações e até dos próprios trabalhadores, defendia a

construção de um edifício de raiz, que pode até ser noutro lado,

mas devido à centralização e ao centro histórico da cidade, os membros da CDU

consideram que o páteo da câmara é o sítio indicado para se fazer o tal estudo,

não estão a dizer que vai ser já a construção, é o estudo para avaliar e viabilizar ou

não a construção das instalações municipais.

Daqui a 15 dias a proposta será discutida, e pede desculpa, mas, porque pode não

estar na reunião e também queria dizer qualquer coisa sobre o assunto, aproveitou

a “tribuna” para o fazer.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo perceber que às vezes as datas não são o

nosso forte, e as contas também não, e há pessoas que não percebem que de facto

o mundo muda, tal como o que se ganhava, ou o que o Sr. Vereador Aurélio

Marques referiu, e bem, porque eventualmente leu, mas se calhar não entendeu,

mas o próprio tem um prazer enorme em explicar-lhe.

O técnico que o Sr. Vereador referiu, falava, por exemplo, e para não chegar a

outras questões, quando a avaliação foi feita, em 2007, que os imóveis poderiam

valer 2 milhões de euros, mas se à época valiam esse valor, hoje valem 50% ou

60% menos, e mesmo com esse valor é preciso haver alguém que os vá comprar,

que não acredita que haja.

Segundo ponto, a poupança nas infraestruturas, desde 2007 a 2013 a estrutura

passou a poupar muito dinheiro. Só na área do “printing” passou-se de cerca de
400 mil euros por ano, para 130 ou 140 mil euros a 3 anos, quer isto dizer que o

mundo mudou desde 2007 até hoje.
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Quando se fala da centralização, e quando se diz “temos que correr os edifícios”,
pode dizer que chegou a um departamento que era 100% papel e quando saiu era

praticamente 100% digital, praticamente já não eram precisos os estafetas que

corriam os edifícios. Portanto, o mundo mudou, mas ainda muda mais se a câmara

municipal tiver aquilo que devia ter, que é o balcão único, em que os cidadãos do

concelho não precisam de andar a correr para nenhum dos edifícios onde se

encontram os serviços.

Há ainda outra questão, como o mundo mudou e o valor do imobiliário também

mudou, para baixo, tem que se avaliar, e foi isso que o próprio disse, porque um

dos fatores importantes que contribuía para a mudança da câmara municipal era

que se podia desfazer de alguns edifícios, indo buscar os tais 2 milhões de euros

que o Sr. Vereador referiu, mas hoje não vai buscar nem 500 mil euros, pelo que é
mais um fator que tem que se avaliar, e é isso que está em cima da mesa.

Mais uma vez, quando o próprio disse que o edifício dos Paços do Município ia ser

deixado, não disse que a câmara municipal o ia vender, o que disse foi que este

edifício é o símbolo do poder político no concelho de Vila Franca de Xira, o que

quer dizer que deveria lá continuar a estar a/o presidente e os seus serviços. Não é
isso que está previsto, é um polo cultural ou outra coisa qualquer, o que quer dizer

que a câmara municipal deixa o edifício, o poder deixa o edifício, foi isto que foi

dito e em momento algum foi dito que a câmara abandona o edifício.

Somando tudo, a câmara municipal tem que tomar a melhor decisão, e neste

momento, salvo se aparecer um documento que o próprio possa avaliar e dizer que

efetivamente há algo que não tinha avaliado, de acordo com as informações que

conhece e com o mercado que existe, custa-lhe a acreditar, porque não viu

nenhum valor que demonstre o contrário, que o município tenha valor acrescido

para construir um edifício novo.

Atualmente a câmara municipal tem 3 ou 4 pontos onde estão os operacionais, no
páteo da câmara, em Povos, nos Bacelos, e salvo erro no Porto da Areia, e isso não

estava previsto, estava previsto concentrar uma parte em Povos e depois logo se

via, pelo que faz sentido que também se avalie.

O concelho mudou, faz sentido os operacionais estarem em Povos, ou num ponto

central do concelho, para que os tempos de deslocação sejam menores? Hoje em
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dia um trabalhador que está em Vila Franca de Xira, para se deslocar para Vialonga

ou para onde está a maior parte da população, gasta uma parte da manhã na

deslocação. Isto tem que ser avaliado, quando se tomam decisões têm de se

encontrar todos estes fatores em cima da mesa, e foi isso que o próprio disse, pelo

que nada do que o Sr. Vereador Aurélio Marques referiu contraria a sua posição, e

foi por essa razão que disse que a decisão de 2007 não é válida em 2013, porque

os pressupostos estão todos alterados.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, dizendo que efetivamente os membros da

câmara municipal são pouco eficazes, até na gestão do tempo e das palavras,

porque nada do que acabou de ser dito é diferente daquilo que a própria disse na

primeira intervenção acerca deste assunto, e que aliás já tinha sido dito em

momento anterior, quando a CDU levantou esta questão, noutra reunião, na qual
foi dito que tinha que se reanalisar tudo, porque os custos e os valores de ontem

não eram os mesmo de hoje, mas às vezes há esta necessidade de afirmação e a

democracia manda que sejam ouvidos.

Terminou, dizendo que o assunto vai ser discutido daqui a 15 dias, e espera que

tenham imaginação suficiente para não introduzir os mesmos argumentos.

Deliberado, por unanimidade, adiar a discussão da proposta da Coligação

Democrática Unitária.
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Assunto: PROPOSTA N~ 8/13 DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -

REMODELAÇÃO DA ESCOLA GAGO COUTINHO, EM ALVERCA DO RIBATEJO
Presente para aprovação a proposta N~ 8/13, de 06/03, da Coligação Democrática

Unitária, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte
da ata, para que a câmara municipal tome todas as diligências necessárias junto

do Ministério da Educação, visando a utilização imediata das instalações já
acabadas pela comunidade educativa, bem como à continuidade das obras em
falta.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, questionando os Srs. Vereadores

da CDU, se aceitariam alterar a proposta final, passando a dizer: “Pelos factos

apresentados, os vereadores da CDU propõem: Que a Câmara Municipal de Vila

Franca de Xira, continue a tomar todas as diligências necessárias...”, por duas

razões fundamentais, que crê que compreendem bem, tanto mais que o assunto

tem vindo a ser discutido na câmara municipal por várias vezes.

Em primeiro lugar, a câmara municipal tem vindo ao longo do tempo a

acompanhar este processo e a tomar várias diligências junto do ministério sobre

esta questão, a que se junta o conjunto da comunidade educativa, nomeadamente

o Conselho Municipal de Educação, que já no dia 15 de maio do ano passado tomou

uma deliberação sobre esta matéria. A semana passada, num novo Conselho

Municipal de Educação, que aliás se realizou na Escola Secundária Gago Coutinho,

por indicação da câmara municipal, e que foi precedido duma visita às obras, no

sentido de que não só a autarquia, que conhece bem o problema, mas as

associações de pais, os outros diretores, enfim, a própria Direção-Geral dos

Estabelecimentos Escolares o conheçam, e toda essa comunidade educativa
voltou, no dia 13 de março de 2013, a insistir sobre esta matéria.

O documento em si refere-se especificamente à Escola Gago Coutinho, mas

paralelamente a este assunto correm preocupações sérias no âmbito do próprio

Conselho Municipal de Educação, que voltou também a falar sobre essa questão,

relativamente ao conjunto do parque escolar da responsabilidade do Ministério da
Educação, nomeadamente, uma referência especial à necessidade de intervenção

nas EB 2,3, que são hoje os equipamentos que claramente estão em pior estado de

conservação, tendo em conta a sua idade já avançada, relativamente à qualidade
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da sua construção.

Deu nota ainda das preocupações de intervenção nas escolas secundárias que

ainda não foram de todo intervencionadas, nomeadamente a Alves Redol e a

Escola Secundária do Forte da Casa, que também tem uma pressão em termos de

alunos importante.

No fundo, para que toda a comunidade educativa também se possa ver, ou rever,

nestas preocupações e se dê conta do trabalho que a câmara municipal tem vindo

a fazer, os membros do PS solicitam esta alteração à proposta.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo querer dar uma pequenina nota,

muito breve, mas que é extensiva às propostas da CDU.

Pensa que ficaria bem que fosse dada a oportunidade primeira de ser a CDU a

apresentar e contextualizar as suas propostas.

A Sr~ Presidente referiu que a CDU já tinha apresentado a proposta, ao que o Sr.

Vereador Nuno Libório respondeu que o ato formal é hoje.

A Sr~ Presidente disse que hoje a CDU apresentou todas as propostas que quer ver

agendadas para a próxima semana, não consegue perceber porque é que o faz

duas vezes.

O Sr. Vereador Nuno Libório referiu que se a Sr~ Presidente tiver em linha de conta

a preocupação dos membros da CDU, ficariam todos contentes.

Prosseguiu, dizendo ser correto e não haver dúvidas nenhumas em aceitar a

alteração proposta, mas pretendia fazer uma pequena apreciação, que aliás

dispensa estar escrita.

Pode ter havido esse diálogo, não têm dúvidas que existiu, mas algo de errado

deve ter acontecido, ou a mensagem não foi suficientemente forte ou convincente,

ou o Governo não ligou nenhuma às preocupações manifestadas pelo concelho de

Vila Franca de Xira.

Hoje provavelmente não vão saber se foi uma ou se foi por outras razões que a

situação está como está, o que sabem é o que visualizam, e aquilo que os pais, a

comunidade educativa, que inclui os professores, os trabalhadores da escola e

particularmente os alunos, lhes transmitem, que é absolutamente inaceitável que
as obras não estejam ao serviço das pessoas a quem se destinou aquele

investimento. Isso é que é absolutamente inaceitável e bastante criticável. Aliás, se
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nada for feito, provavelmente alguém vai ter que fazer, eventualmente até uma

obra de reparação de uma obra nova, que acabou por nunca ser sequer estreada e

muito menos posta ao serviço da comunidade educativa.

Terminou, dizendo que os membros da CDU estão de acordo com a alteração,

obviamente, o que importa é reforçar a atenção sobre esta questão e exigir que o

Governo tenha a atenção que até à data não despendeu sobre esta matéria.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
Rumo estão de acordo com as preocupações e com a proposta apresentada pela

Coligação Democrática Unitária, gostariam no entanto de acrescentar alguma
informação, que já deram na sequência da visita que fizeram à Escola Gago

Coutinho e a algumas outras escolas, entre elas a de Vialonga, onde esteve

presente, quer a Sr~ Deputada, quer o Sr. Vereador João de Carvalho.

Na sequência dessa visita tiveram informação do Ministério e da Parque Escolar,

quer sobre uma escola, quer sobre a outra, e estão absolutamente de acordo que

se as obras estão feitas deviam estar a funcionar. Não há nada que os desvie desse

caminho, se se fizeram as obras, se as escolas foram reconstruídas, refeitas, o

problema está que, segundo a informação que tiveram, não havia dinheiro para

pagar ao empreiteiro.

Deste modo, efetivamente quando a sr~ ex-ministra disse que o parque escolar foi

uma festa, foi isso mesmo, uma festa que mandaram fazer mas que não tinham

dinheiro, e mais, deveriam verificar que a Escola Gago Coutinho mudou três vezes

de valor. Se fosse qualquer um dos membros da câmara municipal, sem exceção,

que mandasse construir uma obra, na sequência das suas competências, e a meio

lhe mudasse o preço, não seguindo regras, como é o caso, qualquer um tinha um

problema no dia a seguir com o Tribunal de Contas, aliás essa

situação aconteceu na câmara municipal por duas vezes.

Infelizmente, e já teve oportunidade de dizer aos próprios, não percebe porque é

que, quer os administradores, quer o ex-ministro das finanças, quer eventualmente

até mais acima, quem deu ordem, não é responsabilizado por um volume global

que rondava os 900 milhões de euros, e que passou os 1000 milhões de euros,

quase duplicou, quase chegou aos 2 mil milhões de euros, e ninguém é

responsável por toda esta festa e “forró” que aconteceu.
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A informação que os membros da Coligação Novo Rumo têm, não sabe se

entretanto foi alterada, mas é uma questão de se confirmar, é que a única questão

que se colocava da não abertura da escola é que não havia disponibilidade

financeira para se poder fazer face àquele compromisso, que implicava o

pagamento às respetivas empresas e a assunção daquele compromisso.
Deste modo, o que foi feito naquela escola, como noutras, foi a reavaliação do

projeto, para tentar que o valor da obra, no final, fosse menor do que estava

efetivamente previsto.

Nenhum dos membros deste órgão tem dificuldade em aceitar que há ali obras que

gostam de ver, têm é dúvidas que fosse necessário, num edifício público, num

edifício duma escola, construir um conjunto de paredes falsas que ali está, que não

tem aproveitamento para coisa nenhuma, e que aumentou a obra em 20%, 30% ou

40%. Não pode ser, os edifícios públicos, como escolas, salvo exceções, não são

obras de arte, são edifícios funcionais, tão funcionais como muitos dos que

estudaram ao longo da vida, e não são efetivamente edifícios que devem ter esta

sumptuosidade.

Os membros da Coligação Novo Rumo voltam a estar de acordo com a necessidade

de intervenção no restante parque escolar, mas neste aspeto também se deveria

fazer uma reflexão, pois o dinheiro que foi gasto em muitas das escolas, mesmo no

concelho de Vila Franca de Xira, esse volume financeiro daria para recuperar todas
as escolas do ensino secundário no concelho. Aliás, volta a dizer o que disse há uns

meses atrás, toda a história da escola de Vialonga está absolutamente mal

contada. Se a escola não existe, a culpa é do Partido Socialista e da Câmara

Municipal de Vila Franca de Xira. A Sr~ Diretora da Escola de Vialonga já teve

oportunidade de reafirmar isto, e o que é estranho é que se tenham feito

intervenções em outras escolas e não se tenha intervindo naquela escola, que era
talvez a pior do concelho de Vila Franca de Xira. Isso é que é absolutamente

estranho e que devia deixar a todos a pensar sobre esta matéria.

Quanto ao resto, há necessidade desta escola e de intervenção noutras, estão de
acordo, só pediam era que o Governo, tão rápido quanto possível, redefinisse

efetivamente o parque escolar de acordo com as novas necessidades que existem

e com a diminuição dos alunos, para se poder ver as escolas que é preciso
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reconstruir, e eventualmente até no concelho de Vila Franca de Xira, e em Vila

Franca de Xira em particular, que têm que ser redimensionadas.

A câmara municipal tem essa informação nos contactos que tem, quer com a

Direção Regional de Educação de Lisboa, quer com as outras entidades, e tem

perfeitamente a noção da diminuição dos alunos. Aliás foi dada uma informação
numa reunião de câmara no final do ano passado, que deve deixar todos a pensar,

é que pela primeira vez nos últimos anos o número de alunos era inferior ao

número do ano anterior, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, que foi

sempre a crescer, houve um ligeiro decréscimo.

É preciso avaliar se vai continuar a descer, que é o mais expectável, logo, se vai

continuar a decrescer, não se pode continuar a investir na modernização de

algumas escolas como se não houvesse amanhã, tem-se é que redimensionar o

parque escolar e investir naquelas que são precisas e reconverter as outras para

outros equipamentos públicos que vão ser necessários, até eventualmente para os

mais idosos, porque efetivamente está-se a começar a inverter a pirâmide da

população.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, referindo querer

acrescentar um dado relativamente a esta matéria da redução do número de

alunos. Efetivamente esse é um dado decorrente da diminuição da natalidade,

faz-se sentir ainda no pré-escolar e no 1~ ciclo, no caso das escolas secundárias, a

obrigatoriedade do ensino até ao 12~ ano, que não acontecia antes, terá

eventualmente durante os próximos anos um aumento do número de frequência.
Portanto, o sentido será o contrário, não por via da natalidade, que isso já não

afeta, mas pelo facto de agora, e bem, os 12 anos de escolaridade serem

necessários.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que se trata de uma matéria que dá para

todos, e para si também, para repor as coisas no devido lugar. Evidentemente que

foram referidas muitas questões, tirando a demagogia dos discursos, mas tem de

se peneirar e filtrar aquilo que é verdadeiramente importante, e foram ditas

situações com as quais concorda. Porquê aqueles projetos? Porquê aquelas

exigências de construção? Porquê uma série de questões. Sobre essa matéria está

absolutamente de acordo, já o manifestou várias vezes, porque entende que o que
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as escolas e outros equipamentos têm que ter é a funcionalidade necessária, o

conforto para que quem lá leciona tenha as condições para o efeito, e quem

aprende, os alunos, também tenham as mesmas condições.

É verdade que em determinadas circunstâncias há questões que têm a ver com o

bom-senso, que é o facto de uma escola que ficou com uma obra a meio, e não se

completar, independentemente das questões que foram referidas, de obras que

estavam previstas custar um determinado valor e depois passaram a custar

bastante mais. No entanto, se se vai falar disso, se calhar até se podia falar do

Centro Cultural do Belém, de quanto é que estava inicialmente previsto, e quanto é

que custou. São questões que num determinado contexto toda a gente aplaude e

acha muito bem, noutro já não é bem assim, mas, efetivamente,

independentemente dos momentos, do pensamento e da análise que se tem em

cada momento, o que é um facto é que a vida está para se repensarem as soluções

e decisões, e tendo em vista os problemas que se atravessam no País, certamente

que a única coisa que resta é terem-se pensamentos diferentes sobre as coisas, e
sobre isso também não tem dúvidas.

Contudo, quanto se tira do contexto uma afirmação da antiga ministra, que foi das

melhores ministras da educação que passou pelo Governo desde o 25 de Abril até

aos nossos tempos, sem dúvida nenhuma, e por isso é que aborreceu tanta gente,

pelas reformas importantes que colocou e aprovou, e que tanto irritou tanta gente,

que agora anda muito calada, curiosamente. Toda a gente sabe a quem se está a

referir, era uma personalidade que estava todos os dias, logo que acordava, ao

pequeno almoço, a falar de greve, “vamos a eles”, mobilizar os professores, e
agora anda quietinho. Enfim, ele lá saberá porque é que faz isso e porque é que

inclusivamente esteve numa campanha eleitoral ao lado de João Jardim, lá saberá
muitas coisas, e está-se a referir ao Dr. Professor Mário Nogueira.

Voltando ao concelho e à questão da possível escola secundária de Vialonga, hoje

EB 2,3, é preciso também situarem-se as questões, porque quando se diz que a

culpa daquela escola não ter sido requalificada é do Partido Socialista, é uma

rotunda mentira, é uma mentira das maiores que se pode dizer. O executivo do PS

esforçou-se no sentido de encontrar soluções, agora, também é preciso referir uma
iniciativa de campanha eleitoral do atual Primeiro Ministro, no Forte da Casa, que
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disse que era absolutamente inaceitável que aquela escola tivesse um auditório

com aquele luxo todo. Quem é que foi culpado ou não foi daquela obra ter

recuado? Quem é que teve influência decisiva para que aquela obra não

avançasse? Deixa aqui a questão, mas estar a dizer que foi o Partido Socialista, é

uma mentira monstruosa.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Nuno Libório, deixando duas breves

recomendações à câmara municipal, que faça a carta educativa, porque se quer
ter um instrumento orientador que balize os investimentos, as intervenções do

município, proporcional ao grau das suas competências, deve ter uma carta

educativa, que não têm. Aliás os membros da CDU reconhecem aqui que de

promessas estão todos muito contentes, uns mais do que outros, ou pelo menos

todos têm bem presente as afirmações da então vereadora da educação, a Sr.

Vereadora Conceição Santos, de que essa monotorização estava acontecer. Os
membros da CDU nunca a conheceram, nunca foram chamados a dar opinião sobre

ela, e muito menos a aprovaram. Portanto, sobre essa matéria, esta é a primeira

recomendação, que a câmara municipal faça a sua carta educativa, que reveja as
suas prioridades, e defina aquilo que tem que ser já hoje feito e que não pode ser

mais adiado.

Em relação ao Governo, é só uma simples recomendação, até porque ele não está

aqui hoje presente, apesar das malfeitorias sobre todos. A questão é simples, que

faça aquilo que tem que fazer, porque aquilo que este Governo está a fazer é o
mais fácil, é aquilo que os outros sempre fizeram, adiam e criticam aquilo que não

foi feito. Que faça alguma coisa, porque desde que este Governo está em funções

não há investimento, também nesta área tão importantíssima, no concelho de Vila

Franca de Xira, e esta é que é a questão de facto, que é a falta de participação e

de empenho do Governo na resolução de uma matéria tão importante como esta. --

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, referindo que a carta educativa

está feita, e a discussão não é sequer exclusiva do concelho de Vila Franca de Xira,

e não é sequer exclusiva do Partido Socialista.

As cartas educativas foram feitas pelos diversos municípios há uns anos atrás, e
foram homologadas pelo Governo para valerem como documento orientador.
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Ao longo destes anos, os anos da escolaridade obrigatória mudaram, o processo

das agregações e dos mega agrupamentos tem vindo a ser implementado e ainda

não acabou, o futuro que o Governo prevê para a escola a tempo inteiro também

ainda não se sabe qual é, e o que tem acontecido por parte dos municípios é que

para a revisão das cartas educativas necessita desta informação, no sentido de

que o que venha a fazer, e que venha a ser homologado por parte dum governo,

ou este, ou o próximo, possa valer. Por isso, de “per si”, a carta educativa não tem

hoje a relevância que se pensou que podia vir a ter, de qualquer maneira o

município está, como é obvio, a fazer essa monotorização.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta dos membros da Coligação

Democrática Unitária, com a alteração proposta pelo Sr. Vereador Fernando Paulo

Ferreira.
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Assunto: PROPOSTA N~ 9/13 DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -

ESTACIONAMENTO GRATUITO NOS TERMINAIS RODOFERROVIÁRIOS COMO

PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E REDUÇÃO DE EMISSÕES

POLUENTES

Presente para aprovação a proposta N2 9/13, de 06/03, da Coligação Democrática

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

da ata, para que a câmara municipal desenvolva um plano com caráter vinculativo

para instalação de parques de estacionamento gratuitos, térreos ou em silo, na

periferia dos terminais rodoferroviários, afetando a este fim, por exemplo as

receitas municipais crescentes do Imposto Único de Circulação e/ou outras que se

venham a revelar necessárias.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, efetuando a leitura da proposta, referindo

que, embora não estivesse presente na reunião em que a mesma foi apresentada,

teve a informação do seu camarada Vereador Bernardino Lima que fez uma

pequena apresentação da proposta, e antes que a Sr~ Presidente lhe dissesse algo,

antecipou-se e fez a sua leitura.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que se trata de um documento que tem de

ser analisado com a importância que o mesmo tem, no que respeita a uma matéria

que de facto a câmara municipal tem que estudar, no entanto os membros do PS

têm alguma dificuldade em aprovar a proposta tal como está.

A proposta não contém um fator que é essencial, que são os estudos que estão a

ser desenvolvidos, nomeadamente para Vila Franca de Xira, e que serão depois

rebatidos para as outras duas cidades.

Contudo, há uma questão que é de fundo. Quando a proposta menciona “A

privatização destes serviços e a busca incessante do lucro fácil ...“, o próprio

queria dizer aos membros da CDU, com toda a franqueza, que há boa e má gestão

privada e pública, e o que se quer efetivamente é uma gestão de transportes

públicos, seja ela privada ou pública, que seja uma boa gestão ao serviço dos

utentes, com bons horários, bons veículos e sobretudo que esteja de acordo com

as necessidades das populações.

Esta questão de ser gestão privada, pessoalmente não o assusta, a não ser que

seja uma gestão danosa, uma gestão que não tenha em conta uma série de
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questões, e para isso é preciso que o regulador esteja atento e proteja

efetivamente todas essas matérias.

Se se for ver o que se passa em termos de transporte público de gestão pública,

recorda que as dificuldades são muitas e nem sempre os utentes têm um bom

serviço.

Referiu um exemplo que todos conhecem bem, o dos transportes públicos do

Barreiro, os quais só agora começaram a ir a um outro município vizinho.

Anteriormente circunscreviam-se apenas ao Barreiro, e era uma pena não estarem

a conseguir economias de escala, indo também a outros municípios, que podem

perfeitamente servir-se destes transportes, que são geridos pela Câmara Municipal

do Barreiro. No entanto já tem ouvido várias vezes o seu presidente, que é

simultaneamente Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, referir-se à
necessidade de se encontrarem outras soluções de financiamento, na medida em

que a câmara municipal não consegue só por si suportar os prejuízos imensos que

este transporte público representa, e o próprio compreende muito bem.

É legítima esta reivindicação, não sabe é se a gestão é a mais conveniente, e este

é um mero exemplo de que provavelmente não há soluções únicas sobre esta

matéria, há soluções várias, e no seu ponto de vista têm é de se ter em linha de

conta as necessidades do público-alvo. Por isso, na sua opinião, o parágrafo que

referiu poderia referir que se têm de encontrar boas gestões, sejam elas públicas

ou privadas, e não ter aquela redação.

Por outro lado, há um aspeto na parte final da proposta que refere uma situação

que, no seu ponto de vista, é muito difícil pôr em prática, quando diz “desenvolva

um plano com caráter vinculativo para que a instalação de parques de

estacionamento gratuitos...”. Não se pode pensar em investimentos pesadíssimos
na construção de parques de estacionamento e que depois estes sejam gratuitos, é

preciso ter a consciência que é muito difícil. Considera que a palavra “vinculativo”,

era dispensável, poderia ser “preferencialmente”, ou qualquer outra palavra,

agora, “vinculativo” não lhe parece, na medida em que não é possível fazer

investimentos nesta área sendo tudo gratuito, e tem de se ter essa consciência.
São estas duas questões de fundo para as quais julga que se poderia encontrar

outra redação, para que se pudesse ter um outro olhar e uma outra opinião sobre a
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posição a tomar.

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

Rumo, por princípio, não têm nada contra a que tudo seja gratuito, até porque têm

a consciência perfeita de que alguém vai sempre pagar, seja de uma forma direta,

quando lá passa, seja através dos impostos que cada um paga. Não há nada

gratuito, quando se diz que é gratuito, alguém tem de pagar aquele custo.

Por princípio estão de acordo, e falaram várias vezes sobre a questão dos parques

dissuasores e dos parques junto às grandes estações, quer de caminho de ferro,

quer eventualmente de zonas mais centrais de autocarros ou de outro tipo de

transportes públicos, em que os cidadãos possam deixar a sua viatura, entrar no

meio de transporte e a partir daí ir para o seu trabalho, para as suas atividades de

lazer, ou o que seja.

Não estão de acordo é quando se tem uma perspetiva entre os privados maus e os

públicos bons, ou entre os públicos maus e os privados bons. A vida não é feita

destas coisas, e estão genericamente de acordo quando existem bons exemplos de

gestão pública e bons exemplos de gestão privada.

Recorda-se do que o atual Secretário de Estado tem dito em matéria de

transportes e lembra-se de uma situação que tem tentado alterar, não sabendo

ainda a resposta, que tem a ver com a divisão do “bolo” para os transportes em

Portugal, ou seja, quando uma pessoa paga o passe social, como é que esse passe

social é subdividido pelos vários agentes de transportes em Portugal, sejam eles

públicos ou privados.

A grande questão é que o setor público em Portugal, o Estado, todos nós, fizemos

grandes e fortes investimentos na área dos transportes, nomeadamente na

questão do metropolitano em Lisboa.

Foram feitos grandes investimentos, e se calhar não se engana quando afirma que

nos últimos 15 ou 20 anos se multiplicou por 3 a rede de metropolitano que existia,

o problema é a forma. Na rede de metropolitano, na rede da Carris e outras foi

dada mais oferta pública aos cidadãos, o problema é que a forma como é

distribuído o “bolo” do passe social não foi alterada, pelo que hoje os privados

recebem muito mais dinheiro do que recebe a entidade pública, estando o

investimento mais da parte pública do que da parte privada. Logo aqui há uma
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alteração que não é correta e dever-se-iam alterar os passes sociais e a forma

como se distribui este dinheiro.

Porém há outras situações. Nos últimos anos fala-se sistematicamente “no ar” das

necessidades de transporte das pessoas, porque se houve coisa que este

Secretário de Estado pediu aos vários presidentes de câmara foi que dissessem as

suas necessidades para a área de transportes, e também pediu a Vila Franca de

Xira.

Do que julga saber, a única coisa que os presidentes de câmara diziam era “nós

queremos reunir com o Sr. Secretário de Estado”. Não tem conhecimento que a

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tenha apresentado nenhuma proposta

sobre as necessidades de transportes no concelho, e devê-lo-ia ter feito, para

poder contrapor qualquer alteração, quer do caminho de ferro, quer do transporte

rodoviário, ou de outro, para poder afirmar que as necessidades de transportes

públicos em Vila Franca de Xira “são as seguintes”, que o facto de não existir um

comboio para lá das 23h00 prejudica os cidadãos e estima-se em cerca de “X” por

dia, em “X” por mês, em “X” por ano, que o facto de não existirem as carreiras “X”

prejudica os cidadãos. Isto é que é, seja com este Governo ou com outro qualquer,

defender seriamente os interesses dos cidadãos do concelho e salvaguardá-los.

O Dr. António Costa fez há uns dias umas afirmações, em que disse “atenção que

eu agora descobri aqui uma coisa, eu quero a gestão do Metro e da Carris para a

Câmara Municipal de Lisboa”. Se calhar, por princípio, o próprio não tem nada

contra que a Câmara Municipal de Lisboa queira gerir, o que pergunta é o que é

que isso afeta aos cidadãos de Vila Franca de Xira.

A gestão dos transportes da área metropolitana tem de ser feita desta forma

mesmo, ser geridos em termos metropolitanos, depois, obviamente, Vila Franca de

Xira tem um conjunto de especificidades na ramificação dos seus transportes, mas

o eixo principal tem que ser gerido desta forma, até porque a maioria dos cidadãos

do concelho vão trabalhar para Lisboa e alguns deles vão para fora de Lisboa.

A câmara municipal tem de ter esta avaliação, se a tiver, pode discuti-la com quem

tem vindo a mandar nos transportes e pode eventualmente entroncar na proposta

que a CDU apresenta, no sentido de que o concelho tem de ter parque de

estacionamento para albergar os cidadãos, senão estes vão com a sua viatura e
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têm de a deixar espalhada em qualquer sítio, sem segurança e não respeitando as

regras. Esta é que devia ser a premissa.

Com base no concurso que a câmara municipal lançou para avaliação do tráfego,

devia também, e isto é eventualmente ligeiramente mais caro, dependendo da

forma como é feito, mas quanto a essa forma para os transportes eventualmente

há quem perceba mais do que o próprio, no entanto se for por entrevista individual

demora um bocadinho mais de tempo e é um pouco mais caro, mas é efetivamente

eficaz. Há pessoas especializadas na área que podem fazê-lo e a câmara municipal

ficaria com um verdadeiro instrumento que lhe permitiria saber as verdadeiras

necessidades do concelho em matéria de transportes, que hoje desconhece.
Hoje não se sabe quais são essas necessidades, de vez em quando os grupos

políticos apresentam umas propostas, que dizem que são precisos mais

transportes para as Cachoeiras ou para a Calhandriz, e há uns tempos foi

apresentada uma proposta porque é preciso um corredor de transportes públicos,
mas não é preciso, porque nem sequer se sabe quantos autocarros passam,

enquanto que para as Cachoeiras vai um de manhã e vem um ao fim do dia.
A câmara municipal tem de saber isto, porque se souber consegue discutir

verdadeiramente uma proposta que, na sua gene, e no que diz respeito à proposta
em análise, na sua opinião alguns considerandos eram dispensáveis, mas em

matéria da sua essência, que é ter parques gratuitos para as pessoas junto aos

transportes públicos, está de acordo. Está ainda mais de acordo que o preço do

parque esteja diretamente incluído no bilhete ou no cartão mensal, e que não seja

um valor em que as pessoas sejam oneradas demasiado no seu custo, mas que

seja um valor aceitável e permita a gestão. Se isto fosse feito, e se fosse feito

desta forma, pensa que a população do concelho de Vila Franca de Xira teria tudo

a ganhar, porque se se fizesse esta avaliação ela forçosamente iria ter que

interagir a norte com Azambuja, ao lado com Arruda dos Vinhos, do outro lado com

Loures e essencialmente com o eixo principal de tudo isto, que é Lisboa.

É fundamental que todos saibam o que está em cima da mesa, senão aquela

afirmação que o Dr. António Costa fez, à maior parte das pessoas pode passar ao
lado, mas não passa ao lado, porque se Lisboa gerir os transportes só para se

servir a si, pode não servir a outros, e isto os membros da câmara municipal não
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querem, de certeza, seja o Dr. António Costa do Partido Socialista, do PSD ou de

que partido for.

O que a câmara municipal quer é que os transportes que são geridos na capital

possam servir o concelho e os seus cidadãos. Para isso a própria câmara municipal

e todos os seus membros têm de saber do que estão a falar, e infelizmente não

sabem na íntegra e na perfeição do que estão efetivamente a falar, porque não

sabem das necessidades que as pessoas têm no caminho de ferro, nos autocarros,

ou nos táxis, gerem a questão de acordo com a perspetiva de classe. Se o taxista

acha que podem haver mais táxis, a câmara municipal aceita, e não é assim que

deve ser feito, a câmara municipal e as entidades públicas devem seguir o

interesse coletivo e não o interesse de fações.

Resumindo, a câmara municipal devia alargar o seu âmbito, devia dotar-se desse

instrumento e de seguida deveria ter efetivamente os parques dissuasores,

aproveitando alguns investimentos que vão ser feitos na área. Está-se a lembrar da

Póvoa de Santa Iria, quer das intervenções que lá estão a ser feitas, quer futuras,

onde deveriam ser efetivamente reservados os espaços para que os cidadãos no

futuro pudessem ter locais onde deixar as suas viaturas e se pudessem deslocar

em segurança e com relativo conforto para o seu local de trabalho.

Interveio a Sr~ Presidente, recentrando a questão, que tem a ver com uma

proposta da CDU sobre os parques de estacionamento, mas sem no entanto perder

a oportunidade que foi introduzida pelo Sr. Vereador Rui Rei, e falando até do Sr.

Secretário de Estado dos Transportes, para dizer que os representantes da Junta

Metropolitana de Lisboa para esta área reuniram anteontem com o Sr. Secretário

de Estado, e até reuniram numa situação de emergência, porque havia sinais de

graves riscos de agravamento para as questões relacionadas com o passe social.

Imperou o bom senso e o Governo recuou na medida que previa.

Disse ainda que se anda há anos, porque o mundo mudou, a falar de algo que não

se consegue estruturar, que é a autoridade metropolitana de transportes. Aí sim,

haverá um olhar global para aquilo que são, não só as necessidades, mas

principalmente as respostas associadas às necessidades, no seu todo, que é aquilo

quedevepreocupartodos.
Haverá sempre pessoas que querem utilizar o transporte individual, mesmo que
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tenham um transporte coletivo de excelente qualidade e às horas convenientes,

mas isso pertence à esfera individual de cada um, que também o Governo se

apressará a resolver, desde logo com a introdução de portagens nas áreas

metropolitanas. Isto são notícias, esta última constará possivelmente de um

documento a que o município terá acesso em breve, mas já foi notícia de

telejornal.

O que na realidade aqui está em causa é uma coisa de menor dimensão, e por isso

o Sr. Vice-Presidente apresentou a posição do Partido Socialista no caso concreto

de Vila Franca de Xira. Não vai discutir as posições do Dr. António Costa enquanto

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas a junta metropolitana já em
tempos fez um trabalho sobre isso e tem continuado a atualizá-lo. Esta questão de

Lisboa está absolutamente interligada com a questão dos outros municípios que

constituem a Área Metropolitana de Lisboa, até Azambuja, e onde se inclui a

margem sul, já que Azambuja neste momento já não faz parte da área

metropolitana.
Assim sendo e, tal como começou, recentrando a questão, julga que os membros

da câmara municipal estão em perfeitas condições de votar a proposta da CDU.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Aurélio Marques, acrescentando, em relação ao

que disse o Sr. Vice-Presidente na questão da privatização, pretender salvaguardar

a posição dos membros da CDU, cuja preocupação tem a ver com as questões das

linhas de Azambuja e Cascais, e outras do género, que atualmente ainda são

públicas.

Referiu que a Sr~ Presidente já falou na questão dos passes sociais e o próprio

queria lembrar que recentemente a Vimeca e a Scotturb abandonaram os passes

sociais, no pressuposto de tirarem benefícios daquilo os membros da CDU querem

evitar.

A questão de fundo é que os contribuintes estão sujeitos ao aumento do IUC —

Imposto Único de Circulação, mas quando precisam do espaço público têm de

pagar, e os membros da CDU não concordam com isso.

Queria ainda lembrar que, se a memória não lhe falha, em meados do ano

passado, foi aprovada uma proposta do género, não estavam presentes os seus

colegas que estão hoje, era uma vereadora e um vereador, tendo a Sr~ Presidente
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proposto umas alterações à proposta da CDU, houve uma alteração que os

membros da CDU não aceitaram, mas por acaso até aceitaram uma sobre esta

questão, e esta proposta vem reforçar aquela, que neste momento não pode

precisar a data, mas pode saber e depois informar os seus camaradas, estando
prontos a votar a sua proposta.

Interveio a Sr~ Presidente, referindo que a questão que foi levantada, também pelo

Sr. Vice-Presidente, incluía a proposta de alterar alguns termos, que têm a ver com

a questão do vinculativo e da privatização.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, informando que os membros da CDU

mantêm o caráter vinculativo.

A Sr~ Presidente, considerando que os membros da CDU não aceitaram modificar a

proposta, colocou-a a votação.

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

Rumo votam as conclusões, e este é um estudo que a câmara municipal deve

desenvolver, pelo que para si não tem nenhum problema e votam a favor. A

câmara municipal fará o estudo, e para o fazer, do seu ponto de vista, tem de fazer

o estudo das necessidades dos transportes, não valendo a pena continuar a pensar

que algum “pai lá de cima” vai resolver o problema.

O que interpretam desta proposta é que é preciso fazer um estudo para os

parques, e para tal tem de se fazer um estudo das necessidades dos transportes,

sendo isto que a câmara municipal deve fazer, e desse ponto de vista estão de

acordo.

Se o parque vai ou não ser gratuito, é uma decisão que vem a seguir, por

tendência será gratuito, perfeito, mas o estudo irá dizer em que condição será

gratuito, integrado ou não no preço, essa é uma questão diferente. Os membros da

Coligação Novo Rumo entendem que o estudo é útil e estão em condições de o

viabilizar.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que estaria de acordo com aquilo que o Sr.
Vereador Rui Rei acabou de referir se efetivamente este plano, que também é de

acordo que se faça, não exigisse na proposta da CDU o facto vinculativo do

estacionamento ser gratuito, portanto, não é exatamente como o Sr. Vereador Rui
Rei referiu, que o plano depois é que vai definir se é gratuito ou não.
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Interveio a Sr~ Presidente, perguntando quem vota a favor, registando os votos

favoráveis dos membros da CDU e da Coligação Novo Rumo, e informando que o

PS vota contra.

Deliberado, por maioria, com os votos contra do membros do PS, aprovar a

proposta apresentada pelos membros da CDU.
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1. Assunto: 3~ ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO CORRIGIDO A 31 DE DEZEMBRO 2012

PARA O ANO ECONÓMICO DE 2013, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2013

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 20/13, de

14/03, do DAF/DPFCI, para aprovação da 3~ alteração ao orçamento, corrigido a 31
de dezembro de 2012, para o ano económico de 2013, plano plurianual de

investimentos e plano de atividades municipais da câmara municipal para 2013.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna flQ 20/13, de 14/03, do

DAF/DPFCI documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. -

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, referindo que o Departamento de

Educação e juventude tinha orçamentado no ano passado 9 000,00€, salvo erro,

para aquisição de material informático. Nesta alteração este orçamento fica

reduzido a zero, e a pergunta que coloca é se já não é necessário, ou se o serviço

vai continuar a trabalhar com poucas condições informáticas.

Disse tentar ser sucinto nas suas questões, porque os membros da câmara

municipal comprometeram-se a uma série de coisas que o horário depois não vai

permitir efetivar.

Respondeu a Dr~ Nélida Soares, a solicitação da Sr~ Presidente, que se o Sr.
Vereador se estiver a referir à relação do plano tecnológico de educação do 1~

ciclo, relembra que se está a trabalhar no plano corrigido e todos estes

equipamentos já foram adquiridos e pagos no ano passado, pelo que estas verbas
são residuais.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
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Rumo têm adotado uma postura sempre responsável, mas é a última vez que vão

votar uma alteração ao orçamento desta forma.

O Partido Socialista tem em cima da mesa duas possibilidades, ou resolve o

problema do orçamento que tem por aprovar, ou está a tentar fazer sucessivas

alterações, que vem trazendo a reunião de câmara.

O que os membros da Coligação Novo Rumo vão fazer hoje, é a última vez, e sem

exemplo, ou o PS resolve o problema que tem com o orçamento, ou não terá mais

o apoio da Coligação Novo Rumo face a estas alterações, e tem uma forma de

resolver a questão facilmente, que é submeter o orçamento a votação. Submete

um novo orçamento a aprovação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e

todos os vereadores com certeza que exercerão o seu direito de voto.

O que o PS está a fazer é, por trás da mesa, usar um subterfúgio para ir avançando

como se nada se passasse, e efetivamente muita coisa se passa. Efetivamente a

câmara municipal tem um orçamento que está suspenso, que não pode ser

utilizado, e está a usar o do ano anterior, mas o que tem de fazer é resolver a

situação.

Também sabem que a câmara municipal e os serviços municipalizados entretanto

não aplicaram a restruturação orgânica mas, embora não saibam se a informação

é correta, na prática ela está a ser implementada.

Não têm problema nenhum em que as coisas sejam implementadas, quer a

restruturação, quer o orçamento, desde que esteja formalmente aprovado pela
câmara municipal, caso contrário haverá efetivamente um problema de hoje para

futuro, face ao orçamento, e será da exclusiva responsabilidade do Partido

Socialista. É bom que fique bem clara esta matéria.

O PS tem todos os instrumentos para resolver este problema e os membros da

Coligação Novo Rumo estão perfeitamente disponíveis para o resolver, não estão é

disponíveis para fazer de conta que nada existe e o PS continua, a seu bel-prazer a
fazer o que entende, e como entende, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Não estão de acordo em serem meros homens e mulheres que vêm à reunião

carimbar, só não carimbam porque o carimbo já não existe, não estão disponíveis

para isso.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, dizendo que até consegue ter vontade de rir,
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porque na realidade não sabe onde é que a Coligação Novo Rumo coloca o papel

da justiça e da legalidade dos factos.

A Coligação Novo Rumo interpôs uma providência cautelar, e interpôs também

uma queixa-crime contra a presidente da câmara pelos atos. Não sabe se o

tribunal desconhece a urgência, ou se quer saber sequer como é que funciona uma

câmara municipal e o prejuízo que advém de não tomar uma decisão, estando a

câmara municipal unicamente a utilizar os mecanismos da lei. Os Srs. Vereadores

podem decidir em conformidade com aquilo que entenderem, é isso que lhes cabe

fazer.

Tomou a devida nota da intervenção do Sr. Vereador Rui Rei, mas deve dizer que

não o consegue entender, porque o Sr. Vereador entendeu por bem votar contra o

orçamento, mesmo depois de terem sido incorporadas todas as exigências da

Coligação Novo Rumo.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo não ter votado contra, ao que a Sr~

Presidente respondeu que os Vereadores da Coligação Novo Rumo abandonaram a

sala, foi a mesma coisa, por isso regista efetivamente a posição da Coligação Novo

Rumo.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, para ficar registado que, como

foi a própria e o Sr. Vereador Vítor Silva que abandonaram a reunião para

discussão do orçamento, não chegaram a votar, portanto, não houve voto nem a

favor, nem contra, nem abstenção da Coligação Novo Rumo, sendo que

abandonaram a reunião como solidariedade por um seu companheiro cuja

presença não foi admitida naquela reunião, simplesmente isso.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, informando que os membros da CDU se

abstêm na votação.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, em

conformidade com a proposta da Sr~ Presidente.
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Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - OFICINA ROQUE ANNES, ARMAZÉM E

ARQUIVO DO PORTO DE AREIA
Presente o processo instruído com deliberação do Conselho de Administração dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, de 2013/03/13, para aprovação

da remessa à assembleia municipal para autorização prévia da assunção de

compromisso plurianual, para aquisição de serviços de limpeza das instalações dos

SMAS — Oficina Roque Annes, armazém e arquivo do Porto de Areia.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, perguntando quanto é que custava, se é

que há esses dados, e qual era o horário da funcionária que saiu. Como segunda

questão, comparativamente, quais os custos e qual a relação custo/quantidade de

trabalho do novo ajuste direto? Como terceira questão, a câmara municipal não

tem hipótese de continuar a assegurar este trabalho com os seus próprios

serviços? Estes são três elementos que permitem perceber de que forma é que os

membros da CDU terão de votar este ponto.

Interveio o Sr. Vereador Vale Antunes, dizendo, quanto à primeira questão que foi

colocada, que neste momento não tem dados para poder responder.

Quanto à questão em termos de opção, os SMAS têm-na de há vários anos a esta

parte, pelo facto de não terem recursos humanos e de estarem “proibidos”, em

função da legislação vigente, de recrutar recursos humanos para exercer esta ou

outras atividades. Desta forma, essa é a opção e a necessidade dos SMAS

requererem o trabalho.

Interveio novamente o Sr. Vereador Bernardino Lima, dizendo que a pergunta tinha

mais ou menos subjacente o seguinte. Não sabe quanto é que ganha uma senhora

que faz este tipo de serviço, mas a verdade é que se vai fazer uma contratação por

25 000,00€ anuais, mais IVA, custa-lhe a acreditar que um funcionário da câmara
ganhe cerca de 2 000,00€ por mês para fazer este tipo de serviço. Sabe que a

câmara municipal tem licenciados a ganhar 485,00€, e é estranho que se faça uma
contratação desta natureza sem a preocupação do “dinheirão” que se vai gastar,

porque 25 000,00€ são 2 000,00€ por mês.

Interveio o Sr. Vereador Vale Antunes, referindo que pode solicitar um
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esclarecimento adicional, pois pensa que não tem a ver “tout court” com a

substituição de uma pessoa por uma empresa, no que diz respeito às tarefas que

são aqui necessárias para os três locais em causa. Tem a ver com uma equipa que

fique, realmente, com a impossibilidade de o fazer, e a impossibilidade também

dos SMAS, como disse, recrutarem pessoas. No entanto, pode obter informação

que confirme o que está a dizer, e esclarecerá de seguida o Sr. Vereador

BernardinoLima.

O Sr. Vice-Presidente interveio, dizendo que os membros da CDU colocam estas

questões frequentemente, mas naturalmente que os SMAS analisaram esta

situação. A questão que coloca tem a ver com duas questões: Qual é o número de

pessoas que está previsto para este trabalho? A limpeza pode ser feita em trabalho

normal? Aquilo a que assiste, que vê no dia a dia, é que este tipo de limpezas com

maior profundidade é feito após o horário de trabalho, o que quer dizer que, das

duas uma, ou se encontram soluções de admissão de pessoas com outro tipo de

horários, ou então há alguma dificuldade de ultrapassar o que hoje é proposto, não

sabendo se o que disse agora ajuda à reflexão do Sr. Vereador Bernardino Lima.

Posteriormente, o Sr. Vereador Vale Antunes esclareceu o Sr. Vereador Bernardino

Lima pessoalmente.

Deliberado, por unanimidade, aprovar o envio à assembleia municipal da assunção

de compromisso plurianual.
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1. Assunto: RELAÇÃO DE ATOS DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DELEGADOS E PRATICADOS PELO SR. VICE-PRESIDENTE

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 86/13, de

13/03, do DPGQU/SAP, para conhecimento dos atos praticados pelo Sr. Vice-
Presidente, no período compreendido entre 2013/02/27 e 2013/03/12, respeitantes

a licenciamentos de obras particulares “construção/utilização”.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 86/13, de 13/03, do

DPGQU/SAP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: N~ 3, do art2 652, da Lei n2 169/99, de 18 de

setembro.

6. Propostas:

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo pretender fazer um pedido, não é

bem um esclarecimento. Anteriormente, há uns tempos a esta parte os relatórios
vinham detalhados, com várias informações, mesmo assim os membros da CDU,

em tempos, pediram para ser ainda mais detalhado e conter mais informações.

Neste momento, na análise, pensam que ainda se regrediu mais, porque há várias

situações técnicas que deviam constar e não constam.

Deste modo, solicitavam ao Sr. Vice-Presidente que analisasse a situação, para ver

o que é possível trazer mais, como as áreas, alvarás, fogos, algumas informações

que eram prestadas anteriormente e agora não constam.

Não vai entrar em grandes pormenores sobre o que o Sr. Vice-Presidente pode ver

com os serviços técnicos, de modo a que a informação fosse mais detalhada, se

possível.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que a tentativa de reformulação foi de

retirar alguma informação que era desnecessária, e que do seu ponto de vista às
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vezes até criava alguma confusão, nomeadamente as referências, que o próprio

não tinha presente e depois lhe perguntavam, mas não há questão nenhuma em
voltar a pedir novamente aos serviços que encontrem uma outra solução de

informação.

Sugere que se faça um novo estudo, que será presente aos Srs. Vereadores, no

sentido de perceber se aquela informação é suficiente ou não, mas não se pode,

em determinadas matérias, ter toda a informação num quadro, essa informação

está no próprio processo. Porém, se efetivamente é necessário mais algum

elemento, procurará encontrar uma solução que vá ao encontro daquilo que o Sr.

Vereador acabou de explicitar.

Interveio de novo o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que os membros da CDU

agradecem a disponibilidade do Sr. Vice-Presidente. Lembraria até, não sendo um

pedido, que as vistorias também deram alguma polémica, e não vai dizer que foi

por isso que se retiraram algumas informações.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, dizendo que as vistorias melhoraram

consideravelmente, tendo em conta as chamadas de atenção que foram colocadas
em reunião de câmara, e que tinham toda a pertinência.

Quanto ao pedido que foi feito, vai-se tentar encontrar uma solução que agrade, ou
que pelo menos seja minimamente consensual.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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1. Assunto: VISTORIA TÉCNICA - RUA JOSÉ COSTA E SILVA, N~ 76 C - 3~ FRENTE —

POVOS - VILA FRANCA DE XIRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 110/13, de 07/03, do

DPGQU/DF, para aprovação do auto da vistoria técnica levada a efeito ao prédio

sito na rua José Costa e Silva, n2 76 C, 32 frente, em Povos, freguesia de Vila

Franca de Xira, a requerimento de Paulo Jorge Gomes Rodrigues.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação n2 110/13, de 07/03, do DPGQU/DF,

e auto de vistoria, datado de 2013/03/04, documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos 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.

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

Vice-Presidente.

08.vistoria vfx



FI. Livro ___________

/~L Reun~o de 2013/03/20
Município / / ProcQ 5346/69 ONERED

Vila Franca de Xira Deliberação n9 ~ 9 2
Câmara Municipal

1. Assunto: VISTORIA TÉCNICA - QUINTA DO FORNO, (ANTIGO LOTE 26 A) - ATUAL

RUA DIAMANTINO FREITAS BRÁS, N~ 28 — ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação técnica n~ 116/13, de

11/03, do DPGQU/DF, para aprovação do auto da vistoria técnica levada a efeito no

prédio sito na Quinta do Forno, (antigo lote 26 A), atual rua Diamantino Freitas

Brás, n2 28, na freguesia de Alverca do Ribatejo, a requerimento de Joaquim do

Amaral Duarte Estevão.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação técnica n2 116/13, de 11/03, do

DPGQU/DF, e auto de vistoria, datado de 2013/03/06, documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos 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..

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

Vice-Presidente.

09.vistoria Alverca



FI. Livro _______________

nAta 75
Reunião de 2013/03/20

Município 1 Proc2. 16/13 CERTAUGI

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2. 293
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO PINHAL DAS AREIAS - BALTARES - LOTE 38- ALVERCA DO RIBATEJO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 56/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 38 do loteamento Pinhal das Areias - Baltares, na freguesia

de Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n~ 3/2011-AUGI, de

24/08, requerido por Belmira Augusta Lima Nunes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 56/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sra Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

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

Sr~ Presidente.

1O.Pinhal Areias 38



FI. Livro ______________411 4 FLAta 7/ ‘P Reunião de 2013/03/20
Município / 1 Proc2. 20/13 CERTAUGI

Vila Franca de Xira Deliberação n9. 29 4
Camara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO PINHAL DAS AREIAS - BALTARES - LOTE 39 - ALVERCA DO RIBATEJO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n~ 60/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 39 do loteamento Pinhal das Areias - Baltares, na freguesia

de Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 3/2011-AUGI, de

24/08, requerido por Belmira Augusta Lima Nunes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 60/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

11.Pinhal Areias 39



FI. Livro ________

• Reunião de 2013/03/20
unicipio Proc2. 19/13 CERTAUGI

ue
Vila Franca de Xira Deliberação n2. ~9 ~
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO PINHAL DAS AREIAS - BALTARES - LOTE 40 — ALVERCA DO RIBATEJO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n~ 59/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 40 do loteamento Pinhal das Areias - Baltares, na freguesia

de Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n~ 3/2011-AUGI, de

24/08, requerido por Belmira Augusta Lima Nunes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n~ 59/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

12.Pinhal Areias 40



FI. Livro ______________

Reun~o de 2013/03/20
Município ~ Proc2. 18/13 CERTAUGI

Vila Franca de Xira Deliberação n2. 29 6
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO PINHAL DAS AREIAS - BALTARES - LOTE 41 — ALVERCA DO RIBATEJO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 58/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 41 do loteamento Pinhal das Areias - Baltares, na freguesia

de Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n~ 3/2011-AUGI, de

24/08, requerido por Belmira Augusta Lima Nunes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 58/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sra Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

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

Sr~Presidente.

13.Pinhal Areias 41



Reun~o de 2013/03/20
Município Proc9. 17/13 CERTAUGI

de
Vila Franca de Xira Deliberação n~.______________

Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO PINHAL DAS AREIAS - BALTARES - LOTE 42 - ALVERCA DO RIBATEJO-

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 57/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 42 do loteamento Pinhal das Areias - Baltares, na freguesia

de Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 3/2011-AUGI, de

24/08, requerido por Belmira Augusta Lima Nunes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 57/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

14.Pinhal Areias 42



____ FI. Livro _____________

/1k Reunião de 2013/03/20Municipio / 1 Proc2 14/13 CERTAUGI

Vila Frar~cea de Xira Deliberação n2 29 8
Camara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO DO CASAL DA SERRA, LOTE 73 - PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 62/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 73 do loteamento do Casal da Serra, na freguesia da Pávoa

de Santa Iria, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de

Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 6/2010-AUGI, de 22/09,

requerido por Manuel Bento Cordeiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n~ 62/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.

15.casai serra 73



_____ FI. Livro ______________

1L.J ,/D~ J~p9 Reun~o de 2013/03/20
Município 1 Proc2 13/13 CERTAUGI

Vila Franca de Xira Deliberação n2 2 99
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO DO CASAL DA SERRA, LOTE 153 - PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 61/13, de 08/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 153 do loteamento do Casal da Serra, na freguesia da

Póvoa de Santa Iria, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 6/2010-AUGI, de

22/09, requerido por Manuel Bento Cordeiro.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 61/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

16.Casal Serra 153



/4~
Município / 1 Proc2 21/13 CERTAUGI

Vila Franca de Xira Deliberação n2 30 O
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO SALTARES - LOTE 36 - SOBRALINHO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 72/13, de 12/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 36 do loteamento Baltares, na freguesia do Sobralinho,

registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de Xira aquando do

registo do alvará de loteamento n2 2/2013-AUGI, de 23/01, requerido por

Laurentino Vítor Tavares Simões.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 72/13, de 12/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

17.Baltares 36



El. Livro _____________

FI.Ata 83
Reunião de 2013/03/20

Município / 1 Proc~ 15/13 CERTAUGI
de

Vila Franca de Xira ) Deliberação n2 _____________

Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO BALTARES - LOTE 39 - SOBRALINHO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n9 63/13, de 08/03, do

DPGQUIDQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 39 do loteamento Baltares, na freguesia do Sobralinho,

registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de Xira aquando do
registo do alvará de loteamento n2 2/2013-AUGI, de 23/01, requerido por Francisca

Bárbara Moura Ruivo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 63/13, de 08/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

18.Baltares 39



El. Livro _______________

~fl Reun~o de 2013/03/20

Mun~ípio Proc~ 21/13 CERTAUGI

Vila Franca de Xira / Deliberação n2 3 O 2
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO ZONA DO MOLEDO - LOTE 821 (ATUAL 5 E 5A) - ALVERCA DO

RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 72/13, de 12/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 821 do loteamento Zona do Moledo, na freguesia de

Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 4/2011-AUGI, de

28/12, requerido por Manuel Lopes António.

3. Informações/pareceres: Anexa-se a informação n2 72/13, de 12/03, do

DPGQU/DQU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.

19.Zona Moledo B21



EI. Livro ______________

RAta 85
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 23/13 CERTAUGI
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO DA ZONA DO MOLEDO - LOTE B45 - ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 75/13, de 12/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 845 do loteamento da Zona do Moledo, na freguesia de

Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 4/2011-AUGI, de

28/12, requerido por Artur Cerqueira da Costa.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 75/13, de 12/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

20.Zona Moledo 845



Fl. Livro _____________

• Reun~o de 2013/03/20
UflICIIJIO Proc~ 22/13 CERTAUGI

Vila Francea de Xira Deliberação n~ 304
Câmara Municipal

1. Assunto: CANCELAMENTO DA HIPOTECA LEGAL A FAVOR DO MUNICÍPIO -

LOTEAMENTO DA ZONA DO MOLEDO - LOTE B46 - ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 74/13, de 12/03, do

DPGQU/DQU, para aprovação do cancelamento da hipoteca legal a favor do

município, sobre o lote 846 do loteamento da Zona do Moledo, na freguesia de

Alverca do Ribatejo, registada na 2~ Conservatória do Registo Predial de Vila

Franca de Xira aquando do registo do alvará de loteamento n2 4/2011-AUGI, de

28/12, requerido por Artur Cerqueira da Costa.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 74/13, de 12/03, do DPGQU/DQU,

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

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

21.Zona Moledo B46



____ EI. Livro _____________

nAta 87
Reunião de 2013/03/20

Município p o

Vila nrandcea de Xira ...J~7 Deliberação n2 3 O 5
Câmara Municipal

1. Assunto: RESTITUIÇÃO DE VALOR DO REEMBOLSO DA COMPARTICIPAÇÃO

CAMARÁRIA - CASAL DO FREIXO - LOTE 167 - VIALONGA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 49/13, de

01/03, do DPGQU/DQU, para aprovação da restituição do valor de 2 825,56€, a
Artur Marques Maia, referente ao reembolso da comparticipação camarária sobre o

lote 167 da AUGI Casal do Freixo, cobrado indevidamente, bem como do

cancelamento da hipoteca legal a favor do município sobre o referido lote,

registada na Conservatória do Registo Predial.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 49/13, de 01/03, do

DPGQU/DQU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.

22.restituiçáo valor



FI. Livro _____________

Reun ~o de 20 13/03/20
Município Proc2 HU-UC/88-042

Vila Francea de Xira _~J,,,.1 Deliberação n2 306
Câmara Municipal

1. Assunto: ESTUDO DE LOTEAMENTO - AUGI ZONA ALTA DE ARCENA - PARCELA 5 -

ESPARDELA-ALVERCADORIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n9 59/13, de

13/13, do DPGQU/DQU, para aprovação do estudo de loteamento da AUGI Zona
Alta de Arcena, Parcela 5, Espardela, na freguesia de Alverca do Ribatejo.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 59/13, de 13/13, do

DPGQU/DQU, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sfl Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, referindo que a única dúvida que lhe

assistiu foi deixar-se para o futuro a aprovação pela Administração da Região

Hidrográfica do Tejo dos projetos que ficassem mais junto à linha de água.
A aprovação do loteamento devia ser definitiva, não se deviam deixar lugares por

onde se pudesse depois ter alguma dificuldade na aprovação dos projetos

específicos, e a questão que coloca é se, por exemplo, mais junto à linha de água,

onde há arruamentos, não se podia inverter a questão, ou seja, colocar as

habitações onde hoje estão os arruamentos e passar os arruamentos para onde

poderiam estar habitações, mais junto à linha de água, para evitar que no futuro os

titulares daqueles espaços tivessem alguma dificuldade de aprovação do seu

projetonaARH.
Interveio a Eng~ Carla Alcobia, informando que não é possível na medida em que já
há infraestruturas, os lotes já estão delimitados, já têm muros, já está tudo muito

consolidado.

As situações foram apresentadas caso a caso à ARH, sendo que até à faixa dos 5

metros não é possível, mas na faixa entre os 5 e os 10 metros é possível construir,

tem é que ser licenciado pela ARH, não há outra possibilidade. Os técnicos do

23.est.Iot.Espardela 1/2



FI. Livro _____________

Reunião de 2013/03/20
Município ) Proc2 HIJ-UC/88-042

Vila Franca de Xira Deliberação n2 _____________

Câmara Municipal

serviço estiveram na ARH, mostraram os casos e não foi mesmo possível, não há

outra viabilidade.

Uma vez que o loteamento tem infraestruturas e, como disse, está bastante

consolidado, também não é possível agora modificar, e provavelmente nem as

pessoas querem modificar a localização dos seus lotes.

Interveio de novo o Sr. Vereador Bernardino Lima, perguntando se isso quer

significar que as pessoas têm uma aprovação tácíta daquelas construções.

Respondeu a Eng~ Carla Alcobia que não, têm de ser licenciadas pela ARH.

Prosseguiu o Sr. Vereador Bernardino Lima, referindo que isso quer dizer que

podem vir a não ser licenciadas, tendo a Eng~ Cana Alcobia respondido

afirmativamente, se estiverem na faixa até 5 metros, dos 5 aos 10 metros é
possível licenciar, mas tem que ser por aquela entidade.

Disse o Sr. Vereador Bernardino Lima que, no fundo, a câmara municipal aprova o

loteamento, mas escreve “assim o licenciamento das construções na faixa de

proteção às linhas de água ficará condicionado ao parecer vinculativo da ARH”,

pelo que já se sabe de antemão que estas pessoas não vão ter o licenciamento das

suashabitaçôes.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que não há alternativa, porque dentro da faixa
de proteção não é possível construir. Assim pelo menos permite regularizar um

conjunto de outras construções, de outra maneira não seria nada, e por isso é que

tem essa condicionante, para salvaguardar que se possa desenvolver o processo

em relação às outras que não estão naquela faixa.

Como a Eng~ Carla Alcobia disse, este assunto foi analisado caso a caso, porque a

alternativa era demolir aquelas casas.

Perguntou o Sr. Vereador Bernardino Lima em relação às casas que já estão feitas,
tendo a Eng~ Carla Alcobia respondido julgar que nessa parcela algumas delas têm

viabilidade, ou grande parte tem viabilidade de legalização, não vão ter que ser

demolidas, carecem é de aprovação pela ARH, porque, por exemplo, junto à linha

de água não se podem ter muros em alvenaria, têm de ser em rede, há uma série

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

Sr~Presidente.
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1. Assunto: REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DO RIO GRANDE DA PIPA E CONSTRUÇÃO DE

UM NOVO PONTÃO - CASTANHEIRA DO RIBATEJO - COORDENADOR DE SEGURANÇA

EM OBRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 322/13, de

11/03, do DOVSM/DGE, para aprovação da nomeação do Eng2 Carlos Correia, da
GSET, Lda, para a função de coordenador de segurança em obra da empreitada de

regularização fluvial do rio Grande da Pipa e construção de um novo pontão, na

Castanheira do Ribatejo, com cessação do exercício da referida função por parte
da Eng~ Ana Vassalo, revogação das nomeações anteriormente efetuadas, bem

como a emissão de declaração de nomeação do coordenador de segurança em

obra, que deverá ser acompanhada de declaração de aceitação subscrita pelo

coordenador de segurança, em conformidade com o regime do Decreto-Lei

n2 273/2003, de 29/10.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 322/13, de 11/03, do

DOVSM/DGE, 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.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO DA PÓVOA DE SANTA IRIA PARA

ESPAÇOCULTURAL-PÓVOADESANTAIRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 321/13, de

12/03, do DOVSM/DGE, para aprovação do desenvolvimento do plano de segurança
e saúde, da empreitada de adaptação do edifício do Mercado da Póvoa de Santa

Iria para espaço cultural, na Póvoa de Santa Iria, adjudicada ao consórcio

Constrope—Congevia, Engenharia e Construção, SA/Gigabeira—Instalações Especiais,

Lda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 321/13, de 12/03, do

DOVSM/DGE, 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.

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

Vice-Presidente.

25.mercado Pávoa
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Vila Frar~ de Xira Deliberação n2 3 09
Câmara Municipal

1. Assunto: REGULARIZAÇÃO DO RIO CRÓS-CÓS-ALVERCA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 331/13, de

13/03, do DOVSM/DGE, para aprovação do auto de vistoria e receção provisória
parcial final, datado de 2013/03/05, e abertura de inquérito administrativo,

referente à empreitada de regularização do rio Crós-Cós, em Alverca do Ribatejo,

adjudicada à Conduril, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 331/13, de 13/03, do

DOVSM/DGE, 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 o Sr. Vereador Bernardino Lima, dizendo que há uns meses atrás foi

aprovada uma receção provisória, e havia uma longa lista de deficiências, que foi

muito bem feita por quem fez a análise, e recorda-se de ter louvado todo aquele

trabalho na própria reunião de câmara. A sua pergunta é, uma vez que se vai fazer

a receção desta obra, se aquelas deficiências, que eram imensas, estão todas

regularizadas?

Interveio o Sr. Vice-Presidente, respondendo que da vistoria que foi feita, sim, mas

há outras coisas que o Sr. Vereador não referiu, que são uma questão à parte, uma

série de trabalhos que o empreiteiro reivindica, a câmara municipal não concorda

com essa reivindicação, que provavelmente vai ser sanada em sede própria.

Interveio de novo o Sr. Vereador Bernardino Lima, referindo que nas margens era

para ter sido plantada relva grossa que faria contenção daquelas pedras e terras,

mas a noção que tem é que isso não se fez, entretanto nasceu erva, e não está a

ser feita a manutenção daquelas margens. O que está a acontecer é que alguma
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daquela terra, porque não está perfeitamente compactada, o que essa relva

ajudaria a fazer, está a derrubar.

Interveio a Eng~ Rosário Ferrão, informando que há tempo foi feita uma primeira

receção provisória parcial de todo o trabalho que já estava feito e suspendeu-se

por um determinado período de tempo este trabalho que agora está a ser

rececionado. Foi levantada a suspensão, o trabalho foi feito e neste momento está-

se a fazer a receção provisória parcial final do troço que estava por receber.

Entretanto os serviços da câmara municipal, nomeadamente os serviços de

proteção civil, que têm uma pequena estrutura que faz as propostas e orienta

esses trabalhos de limpeza, já fizeram uma parte de limpeza da manutenção do rio

na zona da Proverba, onde estavam a aparecer muitas canas, o que já não tem a

ver com a obra, porque o empreiteiro não tem que manter a obra.

Há uma zona que não pode ser limpa neste momento porque as margens estão

muito moles, não se podem cortar as canas e consolidar as margens, na zona da

Quinta da Vala, até à passagem hidráulica. Deste modo, está-se a aguardar que o

tempo permita fazer a intervenção, que já está adjudicada, mas não se podem pôr

lá as máquinas, porque se se retirar tudo o que está a conter neste momento as

margens, elas são arrastadas. Só quando o tempo melhorar é que se conseguirá

cortar efetivamente o que cresceu ali e consolidar as locas que o rio vai cavando.--

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

Vice-Presidente.

26.Rio crós Cós 2/2



FI. LiviÕ _____________1 Reuno de 2013/03/20
Município Proc~ 32/11 DOVSM -EMP

de
Vila Franca de Xira Deliberação n~_____________
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1. Assunto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ALHANDRA - RECEÇÃO

PROVISÓRIAPARCIAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 330/13, de

13/03, do DOVSM/DGE, para aprovação do auto de vistoria e receção provisória

parcial, datado de 2013/03/11, referente à empreitada da construção do Centro de

Saúde de Alhandra, adjudicada à Joaquim Fernandes Marques & Filho, SA.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 330/13, de 13/03, do

DOVSM/DGE, 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.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ALHANDRA - TRABALHOS A

MENOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 337/13, de

14/03, do DOVSM/DGE, para aprovação do orçamento de trabalhos a menos no
valor de (-)19 458,49€, acrescido do IVA, referente à empreitada da construção do

Centro de Saúde de Alhandra, adjudicada à Joaquim Fernandes Marques & Filho,

SA, não assistindo ao empreiteiro o direito de indeminização previsto no n21, do

artigo 381~, do Código dos Contratos Públicos.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 337/13, de 14/03, do

DOVSM/DGE, 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.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO - CABOVISÃO -

TELEVISÃO POR CABO, SA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 320/13, de

12/03, do DOVSM/DGE, para deferimento do pedido efetuado pela Cabovisão -

Televisão por Cabo, SA, datado de 13/02/2013, referente à restituição dos

montantes de taxas de ocupação de subsolo indevidamente liquidados e cobrados

àquela empresa, nos anos 2008 e 2010, no valor de 13 305,00€ e 13 571,10€,

respetivamente, num total de 26 876,10€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 320/13, de 12/03, do

DOVSM/DGE, 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 o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que gostaria de perceber aquilo que

está de certa forma bastante complicado nesta altura. Os membros da CDU

verificam que há um parecer jurídico da câmara municipal que dá procedência à

reclamação de um operador, que neste caso é a Cabovisão, e portanto limitam-se a

respeitar a melhor opinião jurídica que a câmara municipal fornece sobre esta
matéria.

Desta forma, vão aprovar, mas têm duas outras preocupações. Quanto à primeira

delas, têm o entendimento de que a câmara municipal, antes que se abra uma

qualquer caixa “caixa de Pandora” sobre esta matéria, deve perceber como deve

fazer aplicar as taxas, em que circunstâncias, a que tipo de operadores, e com que

enquadramento legal, nos termos do RMUETOU e dos enquadramentos das
posturas municipais aplicáveis. Isto quer significar que a câmara municipal deve

29.rest.taxas subsolo
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ter um crítério uniformizado e uniformizador sobre esta matéria, até porque, e por

acaso tiveram oportunidade de ler com bastante atenção o parecer do Dr. Manuel

Rodrigues, nesse parecer informa-se a câmara municipal que à época, 2008, esta

mesma preocupação já tinha sido levantada pelo mesmo assessor jurídico da

autarquia.

Assim, não foi por falta de chamada de atenção que se entrou nesta situação de

“beco sem saída”, em que a câmara municipal vai ter de ser obrigada a fazer a

devolução de uma parte significativa de valor cobrado em taxas.

Sobre as taxas em si, o entendimento que têm é que as taxas devem ser aplicadas,

acham que é um recurso financeiro correto, que deve ser utilizado em proveito das

autarquias, e desta em particular, mas lançam o desafio, para, em sede de

Assembleia da República, poder haver uma clarificação dos termos em que os

operadores, ao abrigo dos contratos de concessão vigentes, podem fazer repercutir
todas as taxas aplicáveis no preço final pago pelo consumidor.

Esta situação tem de ser sanada, porque até no espírito do próprio legislador, que

mereceu a aprovação unânime de todas as forças representadas à época na

Assembleia da República, não passava pela cabeça de ninguém que pudesse haver

repercussão de custos sobre os consumidores.
Da parte dos membros da CDU, e dos contactos que têm com o seu grupo

parlamentar, haverá toda a disponibilidade, e deixam também esta exigência para

que cada um, e na medida das suas responsabilidades, faça chegar esta

informação, para que na Assembleia da República possa haver a resolução deste

problema, que de facto pode prejudicar, não só a capacidade efetiva de

arrecadação de receita dos municípios, como, por outro lado, os consumidores, por
via desta repercussão direta ou indireta poderem vir a pagar mais por serviços que

são básicos, e que fazem parte do quotidiano das pessoas.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que efetivamente esta é uma matéria na

qual a câmara municipal tem de vir a tomar uma decisão. O que se está a falar é

da taxa de ocupação do subsolo, em que, de acordo com a legislação em vigor,

não é possível a câmara municipal cobrar seja o que for. De facto, como o Sr.

Vereador Nuno Libório diz, é uma legislação leonina, que deixa na mão dos

operadores todas as possibilidades de agirem conforme bem entendem.
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Outra coisa é a taxa municipal de direitos de passagem, que ainda não se está a

aplicar, e isto no que respeita às infraestruturas de comunicação eletrónica. Sobre

estas infraestruturas, efetivamente, poder-se-á aplicar, caso a câmara municipal

venha assim a entender, uma taxa municipal de direitos de passagem, não se

podendo é aplicar qualquer outra taxa senão esta.
No que respeita às infraestruturas de distribuição de gás, está-se a aplicar essa

taxa, e é a Lisboagás que tem a área de produção e distribuição, comprando o gás

à empresa de produção. De acordo também com o que a lei lhe permite, está a

repercutir o valor que a câmara municipal exige anualmente no consumidor, O que

vai acontecer, nesta taxa municipal de direitos de passagem, é rigorosamente a

mesma coisa, e é uma decisão política que se tem de tomar.

Desta forma, quanto à taxa de ocupação do subsolo, a lei não permite, a câmara

municipal cobrou, não devia ter cobrado, e tem que restituir o dinheiro, não há

volta a dar, apesar de muitas insistências, que tanto o próprio, como o Sr. Vereador

Rui Rei, na época, fizeram, para tentar aclarar esta questão. Por isso, tem que se

aprovar esta proposta que vem a reunião de câmara.

Contudo, outra coisa é a câmara municipal ter de pronunciar-se sobre se quer

aplicar esta taxa municipal de direitos de passagem, com a convicção plena de que

quem vai pagar é o consumidor. É uma decisão política que se tem de tomar, e que

a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ainda não fez, porque entende que

também não deve continuar a onerar os consumidores. Pode, no entanto, chegar o

momento em que, se calhar, vai-se ter mesmo de tomar essa decisão.

No que respeita ao gás, é uma legislação diferente, há outro tipo de taxas que é

aplicado, como da abertura de valas. São trabalhos em que é possível, no que

respeita às infraestruturas de distribuição de gás, aplicar as taxas. No âmbito das

comunicações eletrónicas não é possível.
Em resumo, há uma decisão de caráter político, em que provavelmente todos têm

de refletir se politicamente se quer ir nesse sentido.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, mencionando uma pequena nota que resulta

também da intervenção do Sr. Vereador Nuno Libório, com a qual concorda em
absoluto. A decisão da câmara municipal não é aplicar ou não aplicar, a decisão

deve passar por solicitar que efetivamente seja corrigida a disposição legal que
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permite fazer repercutir no consumidor final. Este é um encargo da empresa, que o

deve assumir como tal, e diminuir nos resultados líquidos.

A câmara municipal compreendeu, e tomou uma opção, que foi a de não aplicar,

uma vez que isso iria constituir uma despesa acrescida para o consumidor, sendo

que, inclusivamente, e para dar um exemplo que é muito facilmente comprovável

por todos, na conta dos telefones vem lá a taxa de direitos de passagem, com zero,

e há outros casos em que vem essa parcela, mas com valores, fazendo referência a

uma deliberação municipal ou outra coisa qualquer.

Muitos municípios já tomaram essas decisões, constituem receita na realidade,
mas constituem despesa para as pessoas.

Contudo, o que devia constituir era uma despesa das entidades, das empresas, e

que abatia nos seus resultados líquidos, e daí não viriam, com certeza, grandes

prejuízos para eles. É isso que pensa que se deve fazer.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, referindo que era muito bom que estas

coisas fossem reguladas exatamente como são regulados os combustíveis em

Portugal, e o preço dos combustíveis. Sim senhor retira-se a taxa, devolve-se, e a

empresa baixa de seguida. Vai acontecer?

A Sr~ Presidente interveio novamente, esclarecendo que não baixa, só que não

pode repercutir, e se já foi repercutido, tem de ser creditado ao consumidor.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que gostaria de fazer uma

pergunta prévia. Em relação à taxa de ocupação de subsolo, que é aplicada ao gás,

a Lisboagás continua a pagar? Pagou este ano? Em 2010 pagou 500 000,00€, e

pergunta quanto pagou este ano.

Respondeu a Eng~ Rosário Ferrão que em 2011 também pagou, e o referente a
2012 foi-lhe imputado agora, devendo estar a pagar. Neste caso, paga o referente

a2012.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, questionando se a Eng~ Rosário Ferrão tem a

indicação do valor, ao que a mesma respondeu que são cerca de 242 000,00€.

Prosseguiu o Sr. Vereador, dizendo que isso não pode ser, pois se pagou 400 e tal

mfleuros,nãopodepagarmetade.
Retificou a Eng~ Rosário Ferrão que serão cerca de 422 mil euros, e que a empresa

pagoumais76ometros.
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O Sr. Vereador Rui Rei continuou, dizendo que em relação ao gás é assim, e que o

problema que existe, antes de se reportar especificamente às taxas, é que os

municípios, genericamente, não sabem o que querem, nem como querem, face às

infraestruturas que lhes passam no subsolo.

Não sabem, porque têm uma legislação específica das telecomunicações que os

contraria, mas têm uma legislação que os obriga, nomeadamente a das novas

urbanizações, que diz, claramente, e sem margem para dúvidas, todas as

infraestruturas que passam no subsolo. Aí, o seu camarada vereador pode verificar
as declarações que o próprio fez, à época, quando tinha responsabilidades, e vai

verificar que neste aspeto as coisas não mudam, e se mudarem é só para pior.

Para pior, no sentido dos operadores, e para melhor, no sentido da câmara

municipal.

O que diz a legislação, e diz claramente, se não se engana o Dec-Lei n2 555/99,

que é o que regula as operações de loteamento, que todas as infraestruturas que

são construídas no âmbito de um alvará de loteamento, que a câmara municipal

está obrigada “a obrigar” o empreiteiro a fazer, são propriedade municipal, e todas

inclui eletricidade, água e saneamento, telecomunicações, e rede de gás.

Aquilo que a câmara municipal não faz e deveria fazer era reconhecer como sua

propriedade, e infelizmente até ao dia de hoje continua sem fazer. O Departamento

de Planeamento Gestão e Qualificação Urbana ficou de fazer um levantamento

sobre todas as redes, nomeadamente de gás, e escolheram-se, inclusivamente, as

urbanizações das quais tinha de fazer isso, no sentido de se inventariar a

propriedade, e a seguir pedir a devolução desses equipamentos.

Houve um, e o próprio assinou esse documento, que é a rede de telecomunicações

da urbanização da Malva Rosa. Esta rede, e todo o resto das infraestruturas que lá

estão, são propriedade municipal, e também aí não há margem para dúvidas,

porque ainda se podia dizer que há infraestruturas que foram vendidas à época

pela Sr~ Ministra Manuela Ferreira Leite. Quanto a isso, o próprio, à época, disse

que a Sr~ Ministra podia ter vendido infraestruturas que não eram do Estado, que

eram dos municípios, e está a falar da rede à Portugal Telecom. Se eram

infraestruturas do município, o Estado não pode vender infraestruturas que não são

doEstado.
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Há infraestruturas que são do Estado, que são todas aquelas que foram sendo

construídas ao longo de anos nas vias principais e noutras zonas mais antigas,

essas sim, serão do Estado e da Portugal Telecom, mas as das novas urbanizações

são do município, não são da Portugal Telecom ou outra entidade qualquer.

Enviou-se na altura um ofício à Portugal Telecom a pedir a devolução da rede, já
que a câmara municipal não quer ser operadora de Telecomunicações, ou não

queria, à época. A câmara municipal, o que quer, é ter no seu património a

infraestrutura. Depois, como gere, é outra questão.

Tinha-se interiorizado que a câmara municipal, face à legislação, não está

impedida de ter na sua posse, até porque é da sua posse, e o que diz a legislação a

seguir é que a autarquia não pode impedir nenhum operador de lá ir, pode é

reservar para seu uso até uma percentagem X, que agora não tem de memória.

A câmara municipal pode fazer outra coisa, a lei não a impede de fazer, que é

identificar toda a propriedade, e fazer um regime de concessão. A propriedade é

pública, mas faz a concessão dessa propriedade, e a partir daí os operadores que
lá queiram passar têm de gerir com aquela entidade. A lei já não se lhe aplica, esta

lei fantástica que está criada, e que diz que todas as entidades públicas, incluindo

o Estado, câmaras municipais e regiões autónomas, não podem onerar tal, mas se

fizeremaconcessãojápodem.
Portanto, o que se tem de definir é o que se quer fazer, e o que não se pode deixar

é que terceiros, com base em infraestruturas que são do município, pagas pelos

dinheiros do consumidor, do cidadão e dos contribuintes, estejam lá a passar os

cabos de fibra ótica, e a seguir, com o devido respeito, passam o Sexy Hot e o
Disney Channel.

Não tem de pagar estes canais, a não ser que os queira ver, mas dos seus

impostos não tem de financiar isto. Tem de financiar outra coisa, mas isto não.

Desta forma, o que está em causa é que, em primeiro lugar, a câmara municipal

tem de saber o que é seu, e enquanto não souber, os operadores põem e dispõem.

Efetivamente, nas novas urbanizações e nas mais recentes há um plano, e o Sr.
Vereador Fernando Paulo Ferreira tem isso com certeza na sua posse, com uma

rede, desde o sul do concelho ao norte, com um conjunto de condutas. Depois

alguns podem dizer que algumas condutas não cumprem o regulamento, só que há
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regulamentos da Portugal Telecom e da Cabovisão, e o que a Cabovisão constróí
não é igual ao que constrói a 1V Cabo. A Cabovisão constrói umas “caixinhas”,

mais ou menos iguais às dos SMAS, caixas redondas, e a Portugal Telecom tem

umas mais triangulares, com um nome específico.

Daquilo que se está a falar é do valor desse ativo que ali está, há essa condição de

o fazer, e a partir do momento em que se tiver este valor, os operadores gerem

com a autarquia, não gerem com a Portugal Telecom, 1V Cabo ou com quer que

seja.

No caso da Malva Rosa quem faz a gestão dos ativos do que lá está é a Portugal

Telecom, mas houve coisas que foram sendo ultrapassadas. É verdade que não se

podem cobrar determinadas taxas aos operadores de comunicações, mas a

câmara municipal continua a ter um poder, que não é de licenciamento, até porque

os operadores de comunicações não pedem licenciamento, informam a câmara

municipal, e esta não é obrigada a autorizar a obra, porque efetivamente não tem

de autorizar. Contudo, se quiser faz uma coisa, em primeiro lugar, ou seja, não

pode haver intervenção sem informação, e há operadores do concelho que

trabalham para a Portugal Telecom que continuam a fazer intervenções a seu belo

prazer.

O próprio, pessoalmente, foi lá mandar tirar os postes, pois não podem intervir em

território municipal sem informar e, quanto a este ato de informação, a câmara

municipal pode dizer sim ou não, tem é que fundamentar. Diz que nâo, se, e diz

que sim, se, pelo que tem um poder, o que quer dizer que qualquer operador quer

sempre dar-se bem com o poder autárquico que está nesse município.

Partindo deste pressuposto, há lugar a um entendimento, que leva, entre outras

coisas, a enterramentos de infraestruturas que estão há anos para ser enterradas.

Ainda há uns dias passou em Vialonga, onde está 1 km de conduta enterrada, que

a Portugal Telecom forneceu à câmara municipal, mas os cabos continuam lá

passadosnoar.
Não sabe se a câmara municipal deixou de dialogar com a Portugal Telecom, com o

responsável da área, mas um dos compromissos era o dos senhores baixarem
todos aqueles cabos que vão no caminho para a estrada da pedreira, em Vialonga,

e está lá a infraestrutura toda construída, feita pelos trabalhadores do município,
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com as respetivas caixas fornecidas pela Portugal Telecom, para que os cabos

sejam todos arreados. Toda aquela infraestrutura que ali está passa a propriedade

municipal, é gerida pelo município, e quando amanhã alguém lá quiser passar, é o

município que a gere. É aqui que está o ativo da gestão e o valor, é querer ou não

fazer-se isto, com esta visão, porque fazer por fazer não vale muito.

Pode-se tentar alterar toda a legislação, e pessoalmente considera que é injusta,

quer a das telecomunicações, quer a do gás. Quando se falou na do gás, há duas

empresas de gás, sendo uma a que faz o transporte do gás, e outra, que neste
caso é a mesma, embora hoje em casa já se possa ter um fornecedor de gás

diferente, logo, as empresas já são distintas. A quem se passa a fatura da

ocupação do subsolo no gás não é a empresa que depois aparece na fatura, e logo

há algo de ilegal.

Do seu ponto de vista há um segundo ato ilegal, e a câmara municipal, nesta

situação, ainda não respeitou um compromisso que todos assumiram, pois já
deveria ter colocado uma ação contra a Lisboagás, e se necessário contra o Estado,

porque há um problema de aplicação da legislação, não da fatura à Lisboagás, mas

da forma como depois esta empresa cobra ao cidadão.

Genericamente, a Lisboagás nunca informou os cidadãos que ia cobrar a taxa de

ocupação de subsolo, logo, não poderia cobrar sem avisar. Pode-se dizer que a

câmara municipal não pode fazer, mas pode, porque é simultaneamente cliente da

Lisboagás. Tem alguns equipamentos municipais onde paga o gás a esta empresa,

pelo que é cliente e parte interessada, logo, pode pôr uma ação.

Para além disso, como é que a Lisboagás cobra a um cidadão fatores retroativos,

nalguns casos onde as casas não estavam construídas? Há aqui um certo fator de

retroatividades e ilegalidade associado, sendo que o Dr. Manuel Rodrigues deveria,

e foi esse o compromisso que na altura se assumiu, fazer uma minuta tipo, para

quem quisesse colocar a Lisboagás em tribunal e obrigar o Estado a rever esta

situação, porque a legislação do gás é de facto leonina, dizendo que em toda e

qualquer situação que venha a ser onerada à Lisboagás a empresa pode imputá-la

aos cidadãos, sendo esta uma coisa extraordinária.
Por fim, e para resumir, o que considera que a câmara municipal poderia fazer e

ainda não fez é assumir e definir o que é a sua propriedade e não é, a exemplo do

Município
de

29.rest.taxas subsolo 8/11



FI. Livro ____________

FI.Ata 105
Reunião de 2013/03/20

Proc2 DOVSM.12.20de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

que não faz efetivamente, mas como há uma concessão aquilo um dia há de

resolver-se, que é o caso da EDP. Mesmo neste caso, a câmara municipal, quando

passa uma infraestrutura à EDP, ao abrigo do contrato de concessão no âmbito de

uma urbanização, deveria ficar com o inventário do seu lado, e o próprio nunca viu

nenhum documento em que formalmente a câmara municipal passe à Lisboagás a

infraestrutura X, Y ou Z.

O contrato de concessão diz que a câmara municipal pode resolver amanhã deixar

de ter um contrato de concessão com a EDP. Mas se deixa de ter, quais é que são

os ativos que a EDP lá tem que são seus? Nenhum município tem este inventário

feito, e há um conjunto de matérias em que antes de se definir, deve-se definir um

caminho.

Portanto, deveria primeiro a câmara municipal fazer o inventário de toda a sua

propriedade, e efetivamente, quando o tiver, em matéria de comunicações, gás e
outras, tem um ativo que é muito valioso, porque quando se discute a privatização

ou não das infraestruturas, pessoalmente, as únicas infraestruturas em que

normalmente não é muito favorável à sua privatização são as de transporte,
porque essas é que fazem toda a diferença. São quem transporta a energia ou

outra coisa qualquer, pois o que permite que haja concorrência são as redes de

transporte, e se não se conseguir chegar à casa do cidadão, não se consegue ter

concorrência. Se se conseguir que todos consigam chegar à casa do cidadão em

igualdade de circunstâncias, está garantida a concorrência, logo, os preços mais
baixos desses valores.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, referindo, quanto a esta explanação do Sr.

Vereador Rui Rei, que é uma reflexão interessante, e ajuda a que todos reflitam
sobre o caminho a seguir, sendo que esta não é uma matéria fácil de tomadas de

decisões.

Em primeiro lugar, agora está-se junto à EDP a encontrar uma solução para se ter o

cadastro de todas as infraestruturas, coisa que não se sabe. As coisas foram
“rolando”, era necessário ter energia, fornecer energia, e não se tem na plenitude

o conhecimento total do que existe no concelho, quantas luminárias existem. Para

tomar decisões a esse nível, tem de se ter um conjunto de informação que, de

acordo com o trabalho que foi sendo feito e está também agora a ser realizado,

Município
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tem muito a ver com aquele trabalho que se tem vindo a realizar, que é a

telecontagem, que permite, de facto, com a EDP, refletir sobre o caminho a seguir,
e sobretudo esta questão do cadastro.

Está-se também a tentar reformular o contrato de concessão, não se sabendo se se

vai ter de ficar eternamente agarrado à EDP. Pode ser que, eventualmente, possam

surgir outras soluções, mas até agora ainda não lhe informaram que haja soluções
mais vantajosas no mercado do que a manutenção do contrato que se tem com a

EDP.

No que respeita às infraestruturas de telecomunicações, e é evidente que se tem

de refletir muito sobre a matéria, e ter um objetivo, um caminho a seguir e um

planeamento, tem somente uma dúvida, o que não quer dizer que aquilo que o Sr.

Vereador trouxe não traga algumas pistas e possibilidades de análise. A sua

preocupação é a questão da manutenção dessas mesmas infraestruturas, um dia
há problemas em termos de manutenção, e essa é uma questão que pode trazer

para a câmara municipal um custo que não faz ideia de quanto seja.

De qualquer forma, está de acordo que antes de se avançar com qualquer

aplicação de outra taxa, que neste caso era a taxa municipal de direitos de

passagem, relativamente às infraestruturas de comunicação eletrónica, se deve

fazer este trabalho, sendo uma questão que se tem vindo a refletir, pois tem que

se estar seguro do que se está a fazer. Poucos são os municípios que sobre esta

matéria já aplicaram planos municipais, mas o município de Vila Franca de Xira, de

facto, rapidamente, e não quer dizer que seja possível neste mandato, tem de ter

este trabalhofeito.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, para dizer que pensa que poderia haver toda

a oportunidade, e não tem que ser hoje, de haver um qualquer documento escrito,

no sentido de haver uma recomendação à Assembleia da República para, em sede

da sua responsabilidade legislativa, aferir aquilo que há para aferir, e corrigir aquilo

que há que corrigir para, em primeiro lugar, defender os consumidores em relação

a esta repercussão no valor pago por um serviço. Por outro lado, proteger as

legítimas e mais que justas receitas dos municípios.

Desta forma, valeria a pena que a câmara municipal tomasse uma iniciativa, no

sentido de se dirigir, na forma de recomendação, à Assembleia da República, que é
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quem tem de resolver este problema.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, mencionando que fará chegar um documento

aos Srs. Vereadores, para fazer chegar aos grupos parlamentares.

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

Vice-Presidente.
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1. Assunto: EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR PEDONAL DO FORTE DA CASA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 335/13, de

14/03, do DOVSM/DGE, para ratificação do despacho que aprovou o projeto de

execução, o processo, as peças e a abertura do procedimento, por ajuste direto,

com o preço base de 945 000,00€, acrescido do IVA, e prazo de execução de 120

dias, referente à empreitada de execução da passagem superior pedonal do Forte

da Casa, bem como do respetivo júri.

3. Informaçâes/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 335/13, de 14/03, do

DOVSM/DGE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

ratificação.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando que condições estão previstas agora

para o procedimento por ajuste direto, ou seja, houve um conjunto de empresas

que concorreram acima do preço que estava previsto, que era de 945 000,00€, e

questiona com base em que valor agora se fará um processo por ajuste direto.

A Sr~ Presidente interveio, respondendo que no mesmo.

Prosseguiu o Sr. Vereador Rui Rei, perguntando por que é que não se faz um

concurso público novo.

Esclareceu a Sr~ Presidente que o tratamento deste assunto acabou no dia de hoje,

porque ontem foi o último dia para a apresentação das propostas no âmbito do

ajuste direto. De acordo com a legislação não é possível alterar valores, e não

houve nenhuma candidatura.
O que tinha levado a não se avançar para um concurso público urgente tinha sido o

prazo que estava contemplado e, neste momento, o que se vai fazer na próxima
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semana é desenvolver um conjunto de contactos junto da unidade de gestão para

tentar passar aquela ação para a qualidade de componente do parque linear, uma

vez que tem um prazo mais alargado.

Referiu que com a equipa que está a acompanhar esta situação tomou esta

decisão, no sentido de, ao se ganhar tempo, que é até outubro, isso permitir fazer

um concurso público urgente, alterando o valor.

Esclareceu que a equipa projetista se regulou por obras idênticas, uma delas tinha

sido adjudicada há muito pouco tempo, por um valor muito parecido, mas aquilo

que resultou dos contactos que a câmara municipal fez, através dos técnicos, com

outras empresas, no âmbito do ajuste direto, foi que não conseguiam assumir a

obra por aquele valor.

Virá à próxima reunião de câmara, se for possível, transformá-la numa componente

deoutraação.

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

Sr~ Presidente.
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1. Assunto: PROGRAMAS DE APOIO AO INVESTIMENTO 2012 - RELATÓRIO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 47/13, de

14/03, do GAMA, para conhecimento do relatório relativo aos programas de apoio
ao investimento 2012 — Programa de apoio à aquisição de viaturas e programa de

apoio à realização de obras de construção, conservação e remodelação.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 47/13, de 14/03, do

GAMA, 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 Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DA SR~ PRESIDENTE E DA SR~ VEREADORA

CONCEIÇÃO SANTOS NA ÁREA DE PESSOAL

- Cessação da nomeação em comissão de serviço, com efeitos a 31 de maio de

2013, da Técnica Superior Ana Sofia Martins Galhofas, no cargo de Chefe da

Divisão de Projetos, por despacho da Sr~ Presidente de 2013/02/27.

- Homologação da ata, referente à lista unitária de ordenação final, do

procedimento concursal para a constituição da relação jurídica por tempo

indeterminado para Técnico Superior — (área de solicitador), por despacho da Sr~
Vereadora, de 2013/02/28.

- Homologação da ata, referente à lista unitária de ordenação final, do

procedimento concursal para a constituição da relação jurídica por tempo

indeterminado para Assistente Técnico (área administrativa), por despacho da Sr~

Vereadora, de 2013/03/01.

- Nomeação, com efeitos a 1 de março de 2013, da trabalhadora Maria Rosa

Ribeiro Figueira, para exercer as funções de Secretária do Gabinete de Apoio

Pessoal do Sr. Vereador Francisco do Vale Antunes, por despacho da Sr~

Presidente de 2013/03/01.

- Acumulação de funções privadas solicitada pela Técnica Superior (Arquiteta

Paisagista), Joana Clara Freitas de Caires, por despacho da Sr~ Vereadora, de

2013/03/04.
- Curso de habilitação para ingresso nas carreiras do grupo de pessoal oficial de

justiça, fase de formação, em regime de requisição, com início no dia 1 de abril de

2013, e com duração de três meses, a ser frequentado pela Assistente Técnica,

Ana Patrícia Canta Pereira Caninhas, por despacho da Sr~ Vereadora, de

2013/03/08.

- Recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado, da candidata Diana Margarida da Silva Rangel Ferreira,

posicionada em 1~ lugar no procedimento concursal comum por tempo

indeterminado para Assistente Técnico (área administrativa), por despacho da Sr~

Presidente de 2013/03/13.

- Recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, das candidatas Ana Lúcia Mendes dos Santos e Alexandra
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Isabel Marques dos Santos Amorim, já detentoras de relação jurídica de emprego

público por tempo indeterminado, posicionadas no procedimento concursal

comum por tempo indeterminado para Assistente Técnico (área administrativa),

por despacho da Sr~ Presidente de 2013/03/14.

Tomado conhecimento.
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1. Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO

INDETERMINADO — ASSISTENTE OPERACIONAL — CANTONEIRO DE LIMPEZA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n~ 104/13, de 28/02, do

DAG/DGRH, para aprovação da abertura de procedimento concursal comum para a

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,

para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria de assistente

operacional, na área de cantoneiro de limpeza, e posterior remessa à assembleia

municipal para autorização.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação ii~ 104/13, de 28/02, do DAG/DGRI-I

e comunicação interna n~ 150/13, de 27/02, do DQAS/DHP/SRSU, documentos que

se dão por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.
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1. Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO

INDETERMINADO - ASSISTENTE OPERACIONAL - COVEIRO

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 119/13, de 28/02, do

DAG/DGRH, para aprovação da abertura de procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,

para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente

operacional, na área de coveiro, e posterior remessa à assembleia municipal para

autorização.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação ri2 119/13, de 28/02, do DAG/DGRH

e comunicação interna n2 82/13, de 30/01, do DQAS/DI-IP, documentos que se dão

por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.
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1. Assunto: RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE ASSISTENTES TÉCNICOS — ÁREA

ADMINISTRATIVA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n~ 154/13, de 14/03, do

DAGIDGRH, para aprovação da remessa à assembleia municipal para autorização
do recrutamento excecional dos candidatos Michael Lourenço Apolinário, Nuno

Alexandre da Conceição Cabral Simões Luís e Sónia Isabel Duarte Ferreira Leitão, a

seguir posicionados de acordo com a lista unitária de ordenação final do

procedimento concursal para a constituição de relação jurídica de emprego público

por tempo indeterminado, para assistente técnico, na área administrativa.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informação n2 154/13, de 14/03, do DAG/DGRI-1,

e lista unitária de ordenação final, documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.

36 .recrut.assjst.técn icos



FI. Livro _____________

1 /4) Reur~âo de 2013/03/20
Município t / Proc~ ______________________

de 1 ~ 9
Vila Franca de Xira J~,,_,,. Deliberaçao n~ 3,.. O
Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA - COOPERATIVA DE HABITAÇÃO

ECONÓMICA DE ALVERCA DO RIBATEJO - CHASA, CRL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 51/13, de

14/03, do DAG/Notariado, para aprovação do não exercício do direito de

preferência e transmissão da fração sita na rua Sarmento Pimentel, n2 51, em
Alverca do Ribatejo, pelo valor de 150 000,00€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 51/13, de 14/03, do

DAG/Notariado, documentos que se dão por inteiramente reproduzidos nesta parte

daata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

37.chasa





Município
de

Vila Franca de Xira
Câmara Municipal

2. Resumo: Apresentados os balancetes os quais acusam o seguinte saldo em
dinheIro: — —‘---- - _____

Câmara Municipal:—--- —------——-- —-—--—-——-——----— -

Dotações Orçamentals—--
Dotações não Orçamentais -— -—

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:—-
Dotações Orçamentais -— ___ ______

Dotações não Orçamentais— _____ ___________

3. Informaçõeslpareceres:

4.

5.

6.

4 001 241,31€
468 842,98€

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

Fi. Uvro
FI. Ata __________

Reunião de 2013/03120
Proc2 -

Deliberação n°

1. Assunto: BALANCETES

321

22 436 482,00€
2 062 533,19€

Dotação orçamental: Plano —------—-—------—-Orçam.

Disposições legais aplicáveis: —-----——-—

Propostas: —- —- ---—----- --— --—---------------------- —

38.balancetes



FI. Livro ____________

Reuniãode2Oi3/03/20
Município Proc2 ______________________

Vila Frar~ de Xira ,J?ftr, Deliberação n2 322
Câmara Municipal

1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS

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

Contabilidade, para conhecimento dos pagamentos autorizados pela Sr~ Presidente

e pelo Sr. Vereador Vale Antunes, no período compreendido entre 2013/03/01 e

2013/03/14, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

3. Informações/pareceres:

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea g), do n2 1, do artigo 68~, da Lei n~ 169/99, de

l8desetembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

39.pagamentos



Fi. Livro ____________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc2 _________________________

de 39
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2________________

Câmara Municipal

1. Assunto: ATUALIZAÇÃO DA QUOTIZAÇÃO DA AMEGA PARA O ANO DE 2013

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna ~ 98/13, de

13/03, do DAFIDC, para aprovação da atualização da quota da AMEGA — Associação

de Municípios para Estudos e Gestão da Água, para 2013, no valor de 3 165,75€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 98/13, de 13/03, do

DAF/DC, 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 Vale Antunes submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, dizendo que apesar dos

membros da Coligação Novo Rumo terem visto o relatório de gestão da AMEGA,

continuam com a dúvida se efetivamente vale a pena a autarquia ser associada, e

não sabe se a Sr~ Presidente pode apurar o aspeto prático desta questão, embora a

quota anual seja cerca de 3 000,00€, mas todo e qualquer euro ou cêntimo hoje

em dia é importante nas despesas globais.

Interveio a Sr~ Presidente, referindo que na última reunião tinha-se abordado este

assunto, o qual foi retirado, e solicitou ao Sr. Vereador Vale Antunes, que é o

representante na entidade, que analisasse este assunto com os outros municípios,
pelo que tem informações que pode acrescentar.

Interveio o Sr. Vereador Vale Antunes, respondendo concretamente e diretamente

à Sr~ Vereadora, dizendo que já se está na AMEGA há alguns anos a esta parte, e

uma das grandes preocupações da AMEGA, finalmente conseguida no ano transato,
tinha a ver com uma discriminação altamente penalizadora para os consumidores

de Vila Franca de Xira e de todos os outros 23 ou 24 concelhos que a EPAL fornece,

por uma razão simples, os primeiros 5m3 de água vendida no concelho de Lisboa,

não tendo o número com rigor, eram a 0,19€, enquanto no concelho de Vila Franca
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____ FI. Livro ____________

FLAta 124
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 ________________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n~_______________

Câmara Municipal

de Xira e nos outros o mínimo era 0,40€.

O que se conseguia, junto da tutela, eram várias reuniões, e os resultados eram

zero, tendo este ano havido finalmente um agravamento com algum impacto, mas

mesmo assim ainda vai demorar alguns anos até haver alguma justiça comparativa

com os restantes municípios. Contudo, crê que neste momento se conseguiu um

ajuste, para que fique a 0,30€ a água vendida.

Este é um dos pontos, para além de outros, como aliás acaba de ver no relatório, e

houve um grupo de trabalho que fez um trabalho excelente à volta da questão da

faturação, que englobou vários municípios, onde Vila Franca de Xira esteve

incluída.

Neste momento já existem cursos de formação, e já existiram há 2 ou 3 anos atrás,

mas quanto à AMEGA, como foi sempre, e os resultados são palpáveis, face àquilo

que se paga e o retorno que se está a conseguir, justifica-se a continuação da
adesão nesse projeto, estando aliás o relatório circunstanciado em várias

vertentes. Respeita a opinião da Sr~ Vereadora, mas entende que tem lógica o

município manter-se nesta associação.

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

Vereador Vale Antunes.
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A. Livro _____________

Fl.Ata 125
Reunião de 2013/03/20

Município ( Proc2 ____________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n~ 324
Câmara Municipal

1. Assunto: PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO — SINISTRO - TRANSFERÊNCIA

FINANCEIRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 16/13, de

18/02, do DAF/DCPAI/SPA, para aprovação da transferência financeira no valor de
37,99€, referente ao pagamento de indemnização a Fernando Jorge Pereira Louro,

relativa ao sinistro ocorrido no dia 22/11/2012, na av. Dom Vicente Afonso Valente,

freguesia da Pávoa de Santa Iria.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 16/13, de 18/02, do

DAF/DCPAI/SPA, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

41.indemnização sinistro



Ei. Livro ____________

FI.Ata 126
Reunião de 2013/03/20

CAPÍTULO: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL



FI. Livro ______________

1 /4~ Reun~o de 2013/03/20
Município ~ ______________________

de 1
Vila Franca de Xira Deliberação n2 ~ 2»
Câmara Municipal ‘~

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 39 FOGOS NO ÂMBITO DO PER À CAIXA GERAL DE

DEPÓSITOS - AQUISIÇÃO DE 7 FRAÇÕES SITAS NA RUA VASCO DA GAMA, LOTE 26 -

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 410/13, de

05/03, do DHSAS/D, para aprovação da aquisição de 7 frações sitas na rua Vasco

da Gama, lote 26, na Castanheira do Ribatejo, correspondentes ao r/c dt2, r/c esq9,

1~ dt~, 12 esq2, 22 esq2, 32 dt~ e 32 esq2, pelo valor de 309 219,80€, na sequência

da deliberação de aquisição de 39 fogos à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do

PER.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna 410/13, de 05/03, do

DHSAS/D, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. --

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio a Sra Vereadora Helena Pereira de Jesus, perguntando se fica

definitivamente encerrado este processo com estas escrituras.
Respondeu a Sr? Presidente dizendo que sim, com as escrituras que terão lugar

amanhã.

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

Sr~ Presidente.

42.PER 7 frações cast.



_____ FI. Livro ______________

~ Reun~o de 2013/03/20
Município “ 1 Proc2 ______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao flQ 32 6
Câmara Municipal

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 39 FOGOS NO ÂMBITO DO PER À CAIXA GERAL DE

DEPÓSITOS - AQUISIÇÃO DE 2 FRAÇÕES SITAS NA RUA DA JUVENTUDE, LOTE 19 -

PÓVOA DE SANTA IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 411/13, de

05/03, do DHSAS/D, para aprovação da aquisição de 2 frações sitas na rua da
juventude, lote 19, na Póvoa de Santa Iria, correspondentes ao 1~ dt2 e 42 esq9,

pelo valor de 82 790,48€, na sequência da deliberação de aquisição de 39 fogos à

Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do PER.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 411/13, de 05/03, do

DHSAS/D, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. --

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~Presidente.

43.PER 2 frações Póvoa



EI. Livro

FLAta 129
Reunião de 2013/03/20

CAPÍTULO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE



FI. Livro _____________

,4~ Reun~o de 2013/03/20
Município / ‘1 Proc2 EDUCA.00SE.006.

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2____________

Câmara Municipal

1. Assunto: SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES — ANO LETIVO 2013/2014 —

DOCUMENTO ORIENTADOR

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 147/13, de

14/03, do DEJ/DISE, para aprovação do documento orientador do serviço de

refeições escolares, para o ano letivo 2013/2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 147/13, de 14/03, do

DEj/DISE, 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 Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que os membros da CDU

receberam queixas de alguns pais sobre esta situação, pelo que gostariam de

saber se a câmara municipal controla estas condições, ou se tem conhecimento

que a própria casa do povo, a instituição particular de solidariedade social, fez um

contrato, ou um acordo, com a Uniself, no sentido de ser esta a fazer este trabalho.

Pretendiam saber se a autarquia sabe algo, ou se não sabe, deve indagar esta

situação, porque se a IPSS não cumpre há que arranjar outra IPSS, ou rescindir.

Não estão, de maneira nenhuma, com qualquer má vontade contra esta IPSS, mas

chegaram-lhes algumas queixas, que não foram verificar, mas deixam o alerta à

câmara municipal, para depois lhes dizer algo.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, dizendo que os membros da

Coligação Novo Rumo não pretendem colocar uma questão sobre o ponto em si, o

que pretendem colocar tem a ver com os pontos 44, 45, 46 e 47 da ordem do dia.--

As decisões foram tomadas depois de ouvido o Conselho Municipal de Educação,

que se realizou no dia 11 de março de 2013, e só queriam lamentar o facto da

Coligação Novo Rumo não poder ter estado presente ou fazer-se representar nessa

44.serv.refeiçôes escolares 1/4



____ FI. Livro ____________

1 Reurflão de 2013/03/20
Município Proc2 EDUCA.00SE.006.

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

reunião, em face da reunião de câmara extraordinária que ocorreu nesse mesmo

dia às 19,00 horas. Ainda tentaram articular via gabinete, mas para uma próxima
vez gostariam que se tentasse articular de melhor forma estes horários, porque

consideram que teria sido interessante a sua presença no Conselho Municipal de

Educação.

Aofimeaocaboasua questãosátemavercom isto.
Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, referindo ter tido oportunidade de ver,
ontem, nos serviços noticiosos, o caso de alguns municípios onde estão a ser

servidas refeições escolares às crianças, mesmo em período de férias,

perguntando se isso por acaso também está a acontecer no concelho.

Pensa que a situação que levou algumas escolas e alguns municípios a atuarem

dessa forma foi provavelmente porque, e tal e qual como nos outros municípios, no

de Vila Franca de Xira acontece, haverá crianças que só comem uma refeição,

aquela que comem na escola.

Pretendia saber se a câmara municipal tem tido alguma intervenção nisso, ou não,

sendo apenas uma pergunta, não tem nada a ver com os pontos em análise.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, dizendo, relativamente aos

pontos 44, 45, 46 e 47, que referiria, quanto à questão levantada pela Sr~

Vereadora Helena Pereira de Jesus, que efetivamente o Conselho Municipal de

Educação estava marcado e envolve muitas outras entidades, foi a reunião de

câmara que foi extraordinária e calhou em cima dessa realização.

Os membros da câmara municipal tiveram de estar todos na reunião de câmara, de

qualquer maneira são algumas contingências, e seria mais difícil adiar o processo

do Conselho Municipal de Educação, que envolve muita gente, incluindo até

pessoas de fora do concelho, que se preparam com muito tempo de antecedência,

pelo que não havia condições de praticamente na véspera, pois todos sabem

quando foi marcada a reunião extraordinária, para fazer essa alteração.

De qualquer maneira, queria realçar o parecer positivo dado pelo Conselho

Municipal de Educação a todos estes documentos que são presentes hoje para

aprovação.

Especificamente em relação à questão das refeições, referiu que no concelho,

através da câmara municipal, em parceria com diversas IPSS e com agrupamentos,

44.serv.refeições escolares 2/4



EI. Livro _____________

FI.Ata 132
Reunião de 2013/03/20

Município Proc~ EDUCA.00SE.006.
de 1

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

servem-se mais de 640 mil refeições ao longo do ano letivo, a que se somaram, no

ano passado, mais 65 mil lanches, correspondentes ao que se chamam de reforços

alimentares, que o município entendeu dar, e bem, às crianças que são para isso

levantadas por parte dos agrupamentos, e que são as crianças abrangidas pela

açãosocialescolar.
A opção que foi tomada relativamente aos protocolos firmados com as IPSS

permitiu, neste universo gigantesco de refeições por dia, que são quase 5 mil,

reduzir as reclamações praticamente a 2 mãos em cada ano letivo, o que é

bastante importante, por um lado, mas que diz 2 coisas, a primeira é que é muito

importante a proximidade entre o fornecedor e o utente, por outro lado é

importante a proximidade criada entre as escolas, as IPSS e a câmara municipal,

nos seus serviços de educação, que acabam por reagir em cima do momento

quando alguma questão se coloca.

Imagine-se que em 5 mil refeições por dia, em tantos sítios do concelho, é natural
que haja sempre questões a ver, mas todos os dias também há contactos diversos

com os serviços da câmara municipal e com as escolas, e todos estes assuntos

têm-seresolvido.
Diria que a questão das refeições não é hoje um motivo de preocupação desta

câmara municipal, é motivo de preocupação do setor de educação, mas é lá

também que são resolvidos os problemas.

Deste modo, diria ao Sr. Vereador Aurélio Marques que têm sido feitas reuniões,

quer com os agrupamentos, quer com as instituições, em termos desta questão da

qualidade. O Sr. Vereador não referiu que casa do povo estava a mencionar, de

qualquer maneira é uma das instituições que nesta paragem letiva vai ser alvo de

uma reunião conjunta entre o agrupamento, a associação e a instituição, e não é a

única, são mais, porque, como é evidente, aproveitam-se todas as pausas letivas

para fazer a análise do período que passou, pelo que todas essas situações são

devidamente vistas.

Quanto à preocupação manifestada pelo Sr. Vereador João de Carvalho, é também
dos membros do PS, foi abordada no Conselho Municipal de Educação, e

regularmente também merece reflexão por parte da própria Área Metropolitana de
Lisboa.

44.serv,refelç6es escolares 3/4



FI. Livro ______________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc~ EDUCA.00SE.006.

de
Vila Franca de Xira ) Deliberação f~Q

Câmara Municipal

Tem-se verificado que a disponibilidade ou a abertura dos refeitórios escolares nos

períodos de férias nem sempre traz uma mais-valia compensatória às próprias

crianças, porque ou elas já estão sempre na escola, no âmbito dos ATL ou dos

prolongamentos de horário, que também abrangem as férias, pelo que continuam

a comer na escola, ou não estando na escola no período de interrupção letiva,

acontece uma de duas coisas: Ou estão com a família e têm de se deslocar à

escola para fazer a sua refeição, e o que se tem verificado é que isso não acontece.

Nessa situação, o que acontece é que se abrem os refeitórios, preparam-se as

equipas, eventualmente produzem-se as próprias refeições e depois elas não são

escoadas, porque há uma total imprevisibilidade do número de crianças que

efetivamente lá vão, ou são elas próprias abrangidas por ATL das IPSS e estão nas
IPSS durante o período de interrupção letiva.

Este é um assunto que tem vindo a ser refletido, há diferentes experiências nesta

matéria, mas ainda não foi entendido como necessário desenvolver esse processo

no concelho. De qualquer forma a câmara municipal está atenta, e esta é daquelas

situações que tem vindo inclusivamente a ser colmata pela crescente abertura das

cantinas sociais a que as IPSS têm vindo a aderir em cada vez maior número.

Começou-se com uma, neste momento já há cantinas sociais ao longo de todo o

território do concelho, o que permite que em qualquer altura as pessoas tenham a

sua refeição, pelo que, ou via escola, ou via cantina social, todas essas crianças

são abrangidas de uma forma mais eficaz, porque essas cantinas sociais estão

devidamente levantadas, quer em termos de número de refeições, quer em termos

de pessoas abrangidas.

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

Vereador Fernando Paulo Ferreira.
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FI. Livro _____________1 ) Reun~o de 2013/03/20
Município Proc2 EDUCA.00SE.009.

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2____________

Câmara Municipal

1. Assunto: NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA CANDIDATURA AO SUBSÍDIO DE

TRANSPORTES ESCOLARES — ANO LETIVO 2013/2014

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 140/13, de

12/03, do DEj/DISE, para aprovação das normas de procedimento para candidatura
ao subsídio de transportes escolares no ano letivo 2013/2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 140/13, de 12/03, do

DEj/DISE, 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 Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

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

Vereador Fernando Paulo Ferreira.

45.normas transportes



e

Município
de

Vila Franca de Xira

Câmara Municipal

Fi. Livro
FI. Ata __________

Reunião de 2013/03/20

Proc~ EDUCA.00SE.097.
Deliberação n2 329

1. Assunto: NORMAS DE PROCEDIMENTO PARA CANDIDATURA A APOIOS DE AÇÃO
SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2013/2014 ------ —-----—---

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 145/13, de
14/03, do DEJ/DISE, para aprovação das normas de procedimento para candidatura
a apoios de ação social escolar no ano letivo 2013/2014.

5.

Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 145/13, de 14/03. do
DEj/DISE, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata. —-

Dotação orçamentai: Plano --- ---—--—------------- Orçam.

Disposições legais aplicáveis: - ---—---------____

6. Propostas: O Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de
câmara para aprovação.—- - ---—-- --__________

3.

4.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vereador Fernando Paulo Ferreira.—--------------- ------—-—--- —
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a
FI. Livro ______________

FI.Ata 136
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 EDIJCA.00SE.003.
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2 .) 3 O
Câmara Municipal

1. Assunto: PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - NORMAS

E PROTOCOLO TIPO —ANO LETIVO 2013/2014

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 146/13, de

14/03, do DEj/DISE, para aprovação das normas e da minuta do protocolo tipo para
a organização e gestão do prolongamento de horário na educação pré-escolar, no

ano letivo 2013/2014.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 146/13, de 14/03, do

DEJ/DISE, 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 Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libário, referindo que a proposta dos membros da

CDU é a proposta que têm vindo a apresentar nos últimos anos, ou seja, têm o

entendimento que o prolongamento do horário pré-escolar é uma inquestionável

mais-valia para a comunidade educativa, e dentro do leque de competências da

autarquia, designadamente para as 19h00.

Ao contrário do que alguns podem querer fazer crer, a abertura é obrigatária até às

17h30 e nada obsta ou impede que esse funcionamento não possa ser alargado a

outras horas. A proposta dos membros da CDU é que seria razoável e adequava-se

plenamente às necessidades dos encarregados de educação trabalhadores que

este prolongamento pudesse fazer-se pelo menos até às 19h00. Por outro lado, foi

lhes garantida, no mínimo, uma avaliação, já há vários anos, sobre esta sua

proposta, o que até à data ainda não foi feito, bem como ter em linha de conta a

proposta da CDU no ano letivo que se prepara do ponto de vista da resposta social

sobre essa matéria, o que também infelizmente não se verifica.
Deste modo, de uma forma muito simples, têm presente uma proposta, documento
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que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, que visa

exatamente fazer com que nos equipamentos públicos de ensino pré-escolar que

estão assegurados pela autarquia e que têm o horário das 15h00 às 17h30,

conforme a legislação em vígor, seja implementada uma solução de

complementaridade, que possa oferecer a extensão destes serviços até às 19h00.

Estão a falar da CAF — Componente de Apoio à Família, não estão a falar de outra

atividade ou de outra resposta, nomeadamente como resposta social mais que

justificada e necessária aos encarregados de educação trabalhadores.

Pensa que poderá haver todas as condições para aprovação desta proposta, até

porque a preparação do ano letivo permite que a câmara municipal possa

obviamente reformular a sua política de educação sobre esta matéria em

particular.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, realçando, relativamente à

componente de complemento de horário no pré-escolar, a chamada componente

de apoio à família, o interesse crescente que esta medida tem tido junto dos pais

doconcelho.

Relembra que é uma medida que começou há relativamente pouco tempo, está-se

no terceiro ano letivo em que a câmara municipal a implementou, começou no

primeiro ano com 20 salas, está hoje com 40 salas e com 60% de adesão ao

prolongamento de horário até às 17h30, e esta adesão abrange já hoje todos os

agrupamentos do concelho. Existem 9 agrupamentos no concelho com pré-escolar

e todos eles disponibilizam esta componente de apoio à família.
A CAF é uma medida legal, tipificada pelo Estado, que permite a sua

implementação por diversas formas. Na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,

de há 3 anos para cá, foi instituído que este prolongamento de horário se faria com

base sobretudo em 3 parcerias, ou as associações de pais pretenderiam

desenvolver esta componente, ou não havendo associações de pais e havendo

interessados neste prolongamento de horário, a câmara municipal encontraria IPSS

que pudessem substituir esse trabalho, e isso tem vindo a ser conseguido, e muito

bem, o que permitiu que se passasse de uma abrangência de 350 para mais de
820 alunos do concelho. O próprio diria que só não há componente de apoio à

famflia onde a procura não chega para a abertura de sala.
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Este é o princípio que a câmara municipal colocou à discussão no Conselho

Municipal de Educação, e que mais uma vez mereceu a aprovação unanime dos

seus membros.

Para além das 17h30 o município também tem respostas, que estão aliás também

tipificadas na lei, que são os chamados ATL, ou seja, até às 17h30 as crianças são

abrangidas pela CAF, com os valores que constam da proposta que hoje é

presente, e a partir daí as crianças podem ficar abrangidas pelo ATL, no mesmo

sítio, como em muitos casos acontece, sendo essa a deliberação que hoje se
propõe, que é a única possível e é a que tem correspondido à procura e ao

interesse por parte dos encarregados de educação do concelho.

Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libório, dizendo que mais do que a CDU

dificilmente se encontrará quem respeite o importantíssimo papel de

complementaridade das IPSS, mas há um aspeto que para a CDU é fundamental na

análise e debate desta situação: Não deveria caber por definição às associações de

pais a responsabilidade sobre atividades que são meramente educativas ou de

complementaridade à educação da escola pública.
Esse aspeto é para os membros da CDU particularmente sensível, não porque

tenham dúvidas em relação à bondade ou voluntarismo desses pais e dessas

associações, mas acham que os pais têm um papel demasiado importante sobre o

qual não deve haver dispersão de energias para funções e tarefas que cabem, em

primeiro lugar, ao Ministério da Educação, numa linha de retaguarda aos respetivos

agrupamentos e suas direções de escola, e por competência própria, em muitas

circunstâncias, também às autarquias locais. Contudo, em Vila Franca de Xira,
como noutros concelhos, verificam a inversão do ónus da responsabilidade.

A proposta da CDU é muito clara, é que a câmara municipal se apoie naqueles que

precisa para fazer o seu papel de apoio à educação pública, que se sustente nas

IPSS, ou nos parceiros que entender como convenientes, para garantir essa

universalidade, mas aquilo a que se está a assistir é à empresarialização de um

sistema, e muitas das vezes essa empresarialização, independentemente do fator

económico que a ela está associado, não representa, e não tem representado, um
fator de incremento da qualidade da resposta sobre estas matérias, para além de

estar muitas das vezes fora do escrutínio político que cabe por definição à câmara
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municipal.

Os membros da CDU não vão chumbar a proposta, mas não vão poder aprová-la

por unanimidade caso o Partido Socialista entenda manter a sua proposta.

A proposta da CDU é muito razoável e corresponde seguramente às expetativas da

comunidade educativa, por um lado, e por outro lado até nem representa mais

custo para a câmara municipal.

Se se quiser falar do ponto de vista da questão económica, significaria melhor

aproveitamento, correta utilização dos recursos no terreno, e aí sim, uma utilização

adequada da complementaridade oferecida pelas IPSS.
Deste modo, é muito simples, se da parte das forças políticas não houver um

entendimento em aprovar esta proposta da CDU, infelizmente os membros da CDU
também não vão votar favoravelmente a proposta do Partido Socialista, ou seja,

irão abster-se sobre essa matéria.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, dizendo que a opinião expendida

agora pelo Sr. Vereador Nuno Libário é a sua opinião e a opinião da CDU, que de

uma forma ou doutra já tem vindo a ser transmitida. Felizmente não é a opinião,

nem das associações de pais, nem das IPSS que com a câmara municipal têm

trabalhado e têm garantido este serviço. Aliás, não é sequer a opinião dos próprios

encarregados de educação, que têm vindo a aderir, quer à componente de apoio à
família, o prolongamento de horário no pré-escolar, quer aos ATL nas próprias

escolas, quer mesmo às soluções de atividades de enriquecimento curricular que a

câmara municipal, juntamente com as IPSS, e nalguns casos com agrupamentos de

escola,temvindoafazer.
Sabe-se que as posições políticas de princípio sobre esta matéria não são iguais, e

diria que nem sequer seriam discutíveis, cada partido tem a sua opinião, mas isso

faz com que efetivamente haja municípios em que as câmaras municipais não se

envolvem absolutamente nada no encontrar destas soluções e não têm nenhum

papel no prolongamento de horário, seja do pré-escolar, seja do 12 ciclo, da escola

atempointeiro.
Todos sabem, e o Sr. Vereador Nuno Libório sabe bem, que as câmaras municipais

do partido que representa, em muitas destas situações, põe-se completamente de

fora do processo, também porque não têm uma rede de instituições particulares de
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solidariedade social como felizmente o concelho de Vila Franca de Xira tem, e

eventualmente porque também não têm associações de pais com a dinâmica que o

concelho tem, acabando por não conseguir dar uma resposta, que no concelho de

Vila Franca de Xira se vê que as pessoas precisam e querem. Os mais de 60% de

adesão a este novo serviço, que começou há apenas 3 anos letivos, diz bem da

necessidade e da justiça desta decisão da câmara municipal.
O próprio diria que a câmara municipal deveria manter esta posição, e mantê-la-á

enquanto os seus parceiros pretenderem, e o Conselho Municipal de Educação

secunda perfeitamente essa opinião, que mais uma vez não corresponde à opinião

do Sr. Vereador Nuno Libório e do partido que representa.

Tomou a palavra a Sr? Vereadora Conceição Santos, dizendo pensar que há algo

fundamental relativamente a esta matéria sobre o qual estão de acordo, é
necessário resposta no âmbito da CAF para aqueles que precisam para além desse

tempo, mas também é preciso não esquecer a qualidade das instituições do

concelho, as respostas que têm vindo a dar sucessivamente e cada vez de forma

mais alargada, exatamente porque têm os meios, o “know how” e a experiência

para corresponder a estas solicitações, que não são de menosprezar, tal como em

relação às associações de pais.

A própria, enquanto teve o pelouro da educação, teve essa experiência, muitas

associações de pais quiseram chamar a si este trabalho, foram elas próprias que

propuseram organizar-se para dar esta resposta e não será a câmara municipal,
com certeza, que irá dizer às associações que não vão desenvolver esse trabalho.--

Esta riqueza do movimento associativo, nomeadamente no âmbito das associações

de pais, deve continuar a ser valorizada, e de facto essa disponibilidade deve

continuar a ser reconhecida como instrumento importante para as respostas nesta

matéria. Considera que esta experiência, sendo valorizada, constituirá um conjunto

de respostas que são necessárias para estas problemáticas.

Interveio de novo o Sr. Vereador Nuno Libório, perguntando se a câmara municipal

estará de acordo que a proposta da CDU seja votada, porque acha que fazia

sentido sê-lo agora, ou remete-se para agendamento na próxima reunião? Esta é

uma questão que convinha consensualizar.

Terminou, dando dois últimos apontamentos: As associações de pais têm avançado

47.normas prot.prol.horário 5/12



_____ FI. Livro

A Fl.Ata 141
Reunião de 2013/03/20

Município Proc~ EDUCA.00SE.003.
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

porque a câmara municipal não lhes dá outra alternativa.

Repetiu que as associações de pais no concelho de Vila Franca de Xira têm

avançado para estes processos porque a câmara municipal não lhes dá alternativa.

A afirmação é dos membros da CDU, e absolutamente comprovável junto de cada

uma dessas associações de pais, ou então seria muito deselegante que essas

mesmas associações não tivessem sido honestas na informação que lhes

prestaram, o que não acreditam.

Segundo aspeto: Não tem de ser hoje, mas seria bom que o PS dissesse onde é que

existem escolas que fecham às 15h00 e que deixam as crianças despejadas nas

ruas. Os membros da CDU não conhecem esse cenário em lado nenhum, pelo que

não vale a pena colocarem-se aditivos, até porque não se trata de gasolina ou de

nenhum combustível, e é uma matéria que infelizmente tem uma questão para

além do interesse político-partidário, porque é a defesa da escola pública, é a

defesa de um desiderato constitucional, a defesa do nosso futuro.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, referindo que não vai comentar

nem responder, uma vez que a questão agora levantada pelo Sr. Vereador não tem

nada a ver com o ponto em análise.
Diria apenas, relativamente a esse aspeto e à questão que foi levantada antes,

duas coisas: A primeira é que os membros do Partido Socialista e o Município de

Vila Franca de Xira, no caso, sob o ponto de vista procedimental correspondem

exatamente ao mesmo, não aceitam essa menorização da capacidade das

associações de pais para se organizarem e desenvolverem serviços de apoio à

família. Os contactos que têm com todas as associações de pais não é esse, nem o

espírito, a prática, a ação, a conversa, nem a posição que as mesmas têm sobre

essa matéria, mas como já se entrou naquela parte do “diz que disse”, só ficam

com o fundamental da questão, que é, as associações de pais intervêm bem e

crescentemente no parque escolar, intervêm crescentemente no apoio à família, as
IPSS acompanham e complementam essa ação, bem como a ação do município e

dos agrupamentos. Isso tem os resultados que tem, a escola a tempo inteiro, que é

oquesepretende,eissoéoquesevê.
Quanto ao que as associações dizem à CDU ou ao Sr. Vereador Nuno Libório, têm

toda a liberdade para o fazer e o Sr. Vereador para o repetir, se entender, as vezes
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quequiser

Quanto à proposta propriamente dita, a câmara municipal deve deliberar, e tem

que deliberar, sobre propostas concretas sobre as quais o Conselho Municipal de

Educação se tenha debruçado. O período da componente de apoio à família está

definido pela lei até às 17h30, tem custos que estão tabelados, tem custos para a

família e subvenções por parte do Estado nos termos exatos em que está definido

na lei, e é a proposta que o Partido Socialista traz.

A proposta apresentada pelos membros da CDU não corresponde à componente de

apoio à família, não corresponde ao prolongamento de horário do pré-escolar e tem

custos que nem sequer estão levantados, pelo que diria que não é uma proposta

passível de aprovação por parte da câmara municipal.

Interveio o Sr. Vereador João de Carvalho, dizendo que se lhe coloca, não um

problema, mas uma assunção. Esta questão fazia parte do seu compromisso

eleitoral, se todos bem se lembram, pelo que não tem, nem deveria nunca votar
contra a proposta da CDU, portanto vota a favor.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus, dizendo que de facto os

membros da Coligação Novo Rumo concordam com a proposta da CDU, e o que na
prática se verifica, podendo depois trazer um exemplo prático se for necessário, é

que o preço deste prolongamento de horário, somado às refeições que também

têm de se pagar na escola, em muitas situações é mais elevado do que o preço de

um ATL normal ou de uma IPSS. Isto já foi verificado em inúmeras situações, pelo

que acaba por não ser a tal resposta social que deveria ser, por isso também

concordam com a proposta e votam a favor.

Tomou a palavra o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, para acrescentar que não

se deve confundir a componente de apoio à família com o ATL no espaço escolar. A

componente de apoio á família, que é a proposta que se traz, no máximo implica
um pagamento para a família de 16,00€/mês. Não tem nada a ver com o ATL numa

IPSS, não tem absolutamente nada a ver com nada disso.

O que vem à reunião de câmara é a CAF — Componente de Apoio à Família, e a

proposta dos membros da CDU não tem a ver com a CAF, chamam-lhe CAF mas

não é, o que está na proposta em termos de horário é ATL, é uma coisa diferente.

Chamam-lhe CAF, como poderiam chamar outra coisa qualquer, mas o conteúdo
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não tem nada a ver com a CAF.

O próprio sugeria, só por uma questão de organização, uma vez que implica muitas

crianças e muitas instituições no concelho, que se pudesse aprovar a proposta dos

membros do PS, da CAF. O próprio votará contra a proposta da CDU, porque ela

não está bem feita, mas é uma questão de posição, e sugeria ainda que, mesmo

que a proposta da CDU fosse aprovada, e pode-se estudar essa matéria da

extensão duma CAF até às 19h00, devem-se perceber os impactos, inclusivamente

financeiros que isso tem, não sobre as pessoas, mas sobre a câmara

municipal/associações/IPSS, uma vez que se se estender a CAF, tal e qual ela
existe, até às 19h00, desta maneira, significa que o financiamento do Estado é o

mesmo, ou seja, até às 17h30, o custo para a família é o mesmo, só que os custos

para o município são até às 19h00. Recorda que isto pode implicar verbas para as

quais o município não está dotado, mas reafirma que esta extensão não tem nada

a ver com a CAF.

A proposta que está em cima da mesa não é oposta à da CDU, porque a da CDU

não tem nada a ver com a CAF. A natureza das 2 propostas não obriga a que elas

sejam votadas em alternativa, poderão ser as 2 votadas e depois estudadas, e a da

CDU tem de ser estudada porque não é CAF, é outra coisa.

Interveio a Sr~ Presidente, propondo que se vote o ponto que está agendado, uma

vez que não se está a falar da mesma coisa.

Interrompeu o Sr. Vereador Nuno Libório, pedindo desculpa, mas isso é uma

presunção que não tolhe qualquer tipo de efeito sobre os membros da CDU, é uma

questãodeopinião.

É apenas uma questão de correção em relação áquilo que a Sr~ Presidente disse,

são exatamente o mesmo, com impactos diferentes.

Prosseguiu a Sr~ Presidente, dizendo que uma vez que esta proposta terá efeitos

para o próximo ano letivo, propõe que se passe o ponto e que o assunto sobre a

extensão até às 19h00 venha a uma próxima reunião, devidamente detalhado,

para análise e discussão.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que, como disse o Sr. Vereador João de

Carvalho, fazia parte efetivamente de um compromisso, como tal tem de ser

defendido, porque ao contrário do que se diz, que a câmara municipal não está
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dotada financeiramente, a autarquia ainda não tem orçamento para 2014, mas

quando o tíver, com certeza que o que haverá são menos questões financeiras

para coisas menos relevantes e valores importantes para coisas importantes, como

é o caso do apoio à família e das crianças.

Quando a câmara municipal tiver orçamento para 2014, com certeza que terá

verbas para fazer face a este compromisso, não terá é verbas para fazer face a

outras realidades, do estilo aumentos de orçamento que eram de 900 mil euros,

para 1 milhão e 500 mil euros, não terá dinheiro para fazer estes desperdícios.
Disse ainda que servir efetivamente os cidadãos é importante, mas houve uma

outra afirmação do Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira em que haverá um

momento na nossa história em que se vai poder avaliar as políticas

implementadas. Em nenhum momento o Sr. Vereador e o P5 estiveram

preocupados com o problema das famílias, estiveram preocupados com outros

problemas, que não o das famílias.
Está a falar e está-se a lembrar de António José Seguro, quando acusa o Governo

de ser tão insensível, e o próprio olha para o Partido Socialista e pensa que deve

ser do poder, o poder transforma as pessoas.

Em nenhum momento se colocaram do lado das pessoas e da dificuldade concreta

das pessoas, e com esta afirmação o próprio até parece do Partido Comunista, mas

a conclusão a que chega é que mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, vai-se

fazer a avaliação, e o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira disse, “atenção que é

preciso ver o impacto desta proposta no orçamento, nas associações e nas lPSS”.

Efetivamente é, porque o que a câmara municipal andou a fazer durantes todos

estes anos foi a concorrer diretamente com as IPSS, não foi a defender a política de

educação, ou a política dos jovens, neste concelho.

Por exemplo, em Vila Franca de Xira e em Povos havia uma instituição que se viu

obrigada a abandonar, por força da concorrência direta da câmara municipal, e há

outros casos, como no Sobralinho. Se a câmara municipal construir o pré-escolar

na escola do Sobralinho, a IPSS daquela freguesia fecha as portas no dia a seguir,

porque não tem condição. Isto quer dizer que a câmara municipal não devia

defender as IPSS por defender, devia era, antes de implementar as políticas que

defende para o território, medir os impactos.
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Como é que se mede um impacto? É muito simples. Se for implementada esta

escola neste local vai-se críar um problema na instituição, então como é que se

resolve? Das duas uma, quem não pode ser prejudicado é o cidadão, pelo que, se

calhar não é preciso duplicar equipamentos quando existem IPSS a quem pode dar

esse serviço, o que tem é de pagar, e se calhar paga menos, porque nalguns casos

não é preciso construir o equipamentos e não é preciso admitir pessoas, porque já
estão nas IPSS, entre outros aspetos. A isto chama-se gerir todas as infraestruturas

e aproveitá-las como um todo. Se se fizesse isto na política de educação pública,

hoje não existiriam estes problemas, que acredita que existem, mas obviamente

que se um pai puder pagar 10,00€ em vez de pagar 100,00€, não tem dúvidas que

optará por pagar 10,00€.

Isto é a falência de uma determinada política de educação que foi seguida no

município, não para benefício dos cidadãos, mas para prejuízos de todos. Vão-se
ter problemas sérios com alguns equipamentos, que vão deixar de ter viabilidade,

porque não têm pessoas e porque não têm gente capaz de suportar os custos

inerentes a esse equipamento, mas não deve ser por isso que se deixa de prestar

um apoio que é da mais elementar justiça.

Não pode dizer a um cidadão que o seu filho, que tem 5 anos, custa mais do que

ter um estudante no ensino superior, até no curso mais caro, que é o de medicina.

lstoéinaceitável.

Uma criança de 5 anos, para si, enquanto pai, sai mais cara agora, do que quando

atingir a idade adulta e for para a universidade, porque pagará menos de propinas

doquepaga hoje.

O seu filho paga 350,00€ por mês, e de propinas, numa universidade privada,

pagará no máximo este valor, porque se for numa pública pagará 1000,00 € ou

pouco mais por ano. Portanto, temos neste aspeto um mundo completamente

desequilibrado, e o que ouve da parte dos membros do P5 é, “atenção que temos
um problema no orçamento municipal”. Não temos, se o município cobrar a quem

efetivamente tem que pagar, como um conjunto de gente que deve à câmara
municipal, como o caso que há pouco referiu da escola do Casal da Serra. Nesse

caso a única coisa que ouviu dizer foi, de novo, que a culpa era do Dr. Manuel

Rodrigues, que ainda não tinha colocado a ação, mas o próprio ainda não viu a
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ação, a escola custou mais de 1 milhão de euros e também não viu qual é o valor

dos juros ao fim destes anos, que é capaz de dar para pagar mais de 1 ou 2 anos

do apoio à família.

Interveio o Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira, dizendo que a dificuldade de

discutir esta matéria, que é muito específica, está patente no alargadíssimo

espectro de argumentos que foram todos postos para dentro da “panela da

discussão” pelo Sr. Vereador Rui Rei. Como há questões que são de gestão e de

organização, que o Sr. Vereador naturalmente com detalhe não tem que

acompanhar, ou não tem que entender, fala de tudo.

Se se falar de tudo pode-se continuar a dizer um conjunto de coisas sobre uma

data de assuntos, e os membros do P5 até podem estar de acordo nalguns

aspetos, porém o problema que se coloca na questão que está hoje em curso, da

componente de apoio à família para o pré-escolar, que é o que está a ser

deliberado, tem influência, não apenas para o orçamento de 2014. O Sr. Vereador

talvez não se tenha dado conta no conjunto de coisas que já se disse, mas os anos

letivos abrangem sempre 2 exercícios económicos, o que significa que a câmara

municipal, ao tomar uma decisão sobre qualquer assunto para o próximo ano

letivo, está necessariamente a afetar o orçamento do ano de 2013, porque a

preparação do próximo ano letivo afeta necessariamente o orçamento para este

ano.

O que tem vindo a dizer desde o início é que merece estudo para se perceber qual

é o impacto, porque o que se está a deliberar, no caso da proposta da CDU, não

temavercomaCAF.
A componente de apoio à família é uma solução encontrada para o

desenvolvimento do horário pré-escolar, que tem uma comparticipação estatal de

“X”, a qual serve para o prolongamento do horário até às 17h30, qualquer horário

daí para a frente tem um custo que, das duas uma, ou é assumido pelas famílias,

ou é assumido pelo município. É a questão desse custo e o impacto que isso tem

no orçamento de 2013 que é preciso avaliar.
Por outro lado, o impacto que uma medida dessas pode ter na gestão dos ATL das

próprias associações de pais, das IPSS que estão nas escolas, mas sobretudo das

IPSS nas próprias IPSS, é enorme. Esse impacto, que pode ser altamente negativo
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para as IPSS, será exatamente o contrário do que o Sr. Vereador Rui Rei

manifestou como preocupação, ou seja, a câmara municipal pode, com uma

decisão que aparentemente é justa, estar a criar um problema a montante e fora

da escola, que o Sr. Vereador disse que quer contrariar.

A deliberação em causa da componente de apoio à família é muito específica e é

alvo de um programa estatal, o resto, onde se pode meter todo o tipo de reflexão

que se entender, não tem nada a ver com a CAF.

Quanto à articulação do município com o setor de economia social, até deixava o

convite para amanhã, às 21h30, os Srs. Vereadores poderem ir ao auditório da

Fundação CEBI, onde se vai fazer uma reflexão sobre a importância da economía

social no desenvolvimento local, e isso inclui o papel que as IPSS têm na gestão

das díferentes respostas de apoio à família.

Interveio a Sr~ Presidente, referindo que é necessário entenderem-se sobre o

seguinte:

Sobre o prolongamento da educação pré-escolar que, volta a dizer, não é

exatamente a mesma coisa que há pouco estava a ser referido como ATL,

propunha que se votasse a proposta que está agendada e que fosse agendada a

proposta dos membros da CDU, como ponto 47-A, fazendo-se a votação dos dois

pontos.
Não está a dizer para se votar em alternativa, uma vez que não é a mesma coisa,

pelo que não se pode votar em alternativa, embora considere que deve ser feita

uma sessão de esclarecimento só para os membros da câmara municipal, para ver

se se entendem sobre esse tipo de votação, que existe.

Colocou o ponto 4] a votação, tendo registado os votos a favor dos membros do P5

e da Coligação Novo Rumo e abstenção dos membros da CDU.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, em

conformidade com a proposta do Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira.
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Assunto: PROPOSTA N~ 11/2013 DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Presente para aprovação a proposta n2 11/13, de 20/03, da Coligação Democrática

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

da ata, para que no ano letivo de 2013/2014 o funcionamento dos equipamentos

públicos de ensino pré-escolar seja assegurado pela autarquia das 15h00 às 17h30

horas, conforme previsto na legislação em vigor, e que seja implementada uma

solução de complementaridade que possa oferecer a extensão destes serviços até

às 19h00, nomeadamente como resposta social mais que justificada e necessária

aos encarregados de educação trabalhadores.

A análise desta proposta foi efetuada em conjunto com o ponto 47 da ordem do

dia.

A Sr? Presidente colocou o assunto a votação, tendo registado os votos a favor dos

membros da CDU e da Coligação Novo Rumo e referido que os membros do Partido

Socialista se abstêm, para análise.

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros do Partido Socialista,

aprovar a proposta apresentada pelos membros da CDU.
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Pelas 17h25, após a votação do ponto 47 da ordem do dia, a Sr~ Presidente deu a

palavra ao público presente, prosseguindo posteriormente com a análise e

discussão dos restantes pontos da ordem do dia.

público
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J~7
Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

ILUMINAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR PEDONAL PARA A BIBLIOTECA - VILA

FRANCADEXIRA
Interveio o munícipe, Sr. Carlos Batista, referindo-se à passagem superior pedonal

para a futura biblioteca de Vila Franca de Xira, tendo em conta que a mesma não

está ainda aberta. Como foi dito ainda há pouco, não se sabe ao certo quando é

que vai abrir, se se justifica toda aquela iluminação que essa passagem tem, que,

vista dum ponto alto, se destaca claramente de todo o resto da cidade, e gostaria

de saber se os serviços da câmara municipal têm ideia de quanto essa iluminação

custa por mês, e se faz sentido, na conjuntura atual, em que todos os cêntimos

contam, como também já foi dito, toda aquela iluminação estar acesa.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que aquela iluminação é de baixo consumo

mínimo, porque são leds, é uma iluminação decorativa, portanto não tem nenhuma

expressão aquilo que é o custo da mesma. Aliás, o munícipe deve saber o que é

iluminação em leds, e como tal é mesmo insignificante.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

ROTUNDASDOBOMRETlRo_Vl~rRANCADExIRA
O munícipe, Sr. Carlos Batista, interveio, referindo-se ao projeto de intenções das

rotundas do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, dizendo que questionou a câmara

municipal, em meados do ano passado, sobre o real impacto dessa solução, e o

que é que iria acontecer àquelas árvores de sombra que se encontram no sítio

onde está projetada a rotunda, em frente à paragem dos autocarros, ao parque do

Bairro das Lameiras.

O Sr. Vice-Presidente ficou de responder oportunamente sobre o que iria acontecer

às árvores, e como ainda não aconteceu até agora, volta a questionar se essa

intenção desse projeto se mantém, se já se sabe o que vai acontecer às árvores, e

se foi equacionada a sugestão que deixou, que a seu ver parecia mais eficaz para o

efeito em causa do que a rotunda, que eram as passadeiras elevadas.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que efetivamente a câmara municipal não

ia tomar nenhuma decisão sem primeiro ver todas as questões que o munícipe

colocou, e repete que aquela solução tem parecer favorável da Estradas de

Portugal, o que não quer dizer que obviamente, pelos constrangimentos aqui

apontados, não seja uma matéria que exija da parte da câmara municipal um novo

olhar,eéoquesevaifazer.
Quanto às passadeiras elevadas, gostava de ter mais certezas sobre a necessidade

das mesmas, e para isso, como não é técnico, prefere que os técnicos se

pronunciem, porque se está numa zona de grande declive, sobre a necessidade, a

forma e os locais. A localização das passadeiras é uma matéria que tem de ser

bem estudada, o que não quer dizer que a sugestão dada não seja uma sugestão a

analisar,eéoquesevaifazer.
Sobre a estrada nacional, a Estradas de Portugal, que é a entidade que tem

jurisdição sobre a mesma, pronunciou-se sobre a implantação da rotunda com as

características geométricas necessárias de acordo com as normas vigentes, que
esta mesma entidade segue.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que nada será feito sem ser devidamente

analisado, e no momento em que se tiver uma decisão adquirida colocar-se-á a

necessidade ou não de eliminar as árvores. Portanto, nesse caso a câmara
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municipal tomará então a necessária decisão em relação às árvores, e os técnicos

que superintendem estas coisas dirão se têm condições de ser reimplantadas ou

não, mas em princípio estão de boa saúde, e deverão ser aproveitadas.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

RUA CASAIS DE SANTO ANTÓNIO - LOJA NOVA - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o munícipe, Sr. Alfredo da Cunha, dizendo que vem mais uma vez

lembrar a Sr~ Presidente se poderia mandar alguém arranjar o Caminho de Santo

António, na Loja Nova, onde mora, em Vila Franca de Xira, sendo que da parte de
cima cada vez está mais degradado, e já se vê a rocha de origem.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que espera resolver este assunto, e quando o

munícipe esteve na reunião de câmara pela última vez combinou com a junta de

freguesia e foi-se lá ver. O caminho está em muito mau estado, e a junta de

freguesia disse que não tinha as mínimas condições para intervir ali.

Então, decidiu-se que a câmara municipal vai reparar o caminho, já que estava

dentro do planeamento da câmara municipal. Há um conjunto de coisas que, como

sempre acontecem, sobrecarregam os primeiros 3 meses de cada ano, mas de

qualquer maneira está planeado no plano de trabalhos da câmara municipal fazer

essa obra, tendo a mesma passado para a autarquia.
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Assunto: PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
OBRAS NA RUA PALHA BLANCO - VILA FRANCA DE XIRA

Interveio o munícipe, Sr. Rui Bico, dizendo que vem colocar duas questões que se

prendem com as obras que estão a ser desenvolvidas na rua Palha Blanco.

Anteriormente já teve oportunidade de perguntar ao Sr. Vereador Rui Rei qual é o

destino que está a ser dada à pedra da estrada, e o Sr. Vereador Rui Rei até agora
não deu resposta. Não sabe onde é que esta pedra está a ser colocada, qual é a

finalidade de estar a ser retirada, e não percebe realmente qual é a necessidade

da rua estar a sofrer estas obras, quando há tantas ruas em Vila Franca de Xira

que precisam, nomeadamente à volta do mercado. Não é preciso andar muito,

basta andar à volta do mercado para ver que aquilo que foi feito não está em

condições, no entanto, está-se a fazer isto. A questão principal é saber para onde

équevaiestapedra?
Depois, gostaria de saber que negócios esta pedra está a proporcionar, porque

nãoavêemladonenhum.
Interveio a Sr~ Presidente, fazendo uma observação, solicitando ao Sr. Rui Bico, se

souber de algum negócio que está a ser feito à conta da pedra, que faça o favor

de avisar, escrever e assinar por baixo, é só isso que quer.

Tomou de novo a palavra o munícipe, referindo que pelo que anda a investigar

está parada em Leiria. Aquilo que sabe é que neste momento está em Leiria, e

quando tiver provas assinará por baixo, sem problemas.

A Sr~ Presidente respondeu que agradece, porque a informação que tem da

diretora dos serviços é que a pedra está nos Bacelos, na quinta municipal, que é

onde fica normalmente o estaleiro da câmara municipal. Esta pedra será aplicada

em todos os trabalhos que são necessários pela câmara municipal, onde a mesma

tenha lugar, até porque é uma pedra cara.

Por isso, se efetivamente o munícipe tiver alguma informação, será preciosa para

acâmaramunicipal.

Quanto à outra questão, ao porquê da intervenção na rua, considera o munícipe
uma pessoa bem informada, e deve ter dado conta, pois já se falou muito, em
termos globais, câmara municipal e população, que se está a fazer uma grande

intervenção, que é a separação daquilo que são as águas pluviais dos efluentes,
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para tratamento. São águas limpas e águas sujas, e o que sai das casas de banho
ou das cozinhas. Não pode ir tudo ao mesmo, porque se paga, e quando se paga,

se for tudo junto, paga-se muito mais, pelo que o que se tem vindo a fazer é um

trabalho no subsolo, que é exatamente o que está a ser feito neste momento, que

depois leva a uma intervenção de requalificação no piso exterior. É um mega

trabalho, já que se está a falar em abranger praticamente todo o concelho.

Pretende-se com esta intervenção, ao nível superior, depois de estar feita a obra

que os SMAS agora estão a produzir, é efetivamente dar melhores condições
àqueles que se deslocam de automóvel. Tornar mais fluído, menos ruidoso, e tudo

isso. Nesse quadro, é o que se está a fazer, consciente de que se está a melhorar,

e isso tem-se verificado. Verificou-se na Serpa Pinto, e já nas intervenções

anteriores, e vai-se continuar a verificar. Nem todas as obras são perfeitas, às

vezes até por condições do próprio subsolo, mas também cá se está para reparar

aquilo que não corre pelo melhor.

Quanto à pedra, solicita informação à Eng~ Rosário Ferrão, ao que esta respondeu

que a pedra está nos Bacelos.

Prosseguiu a Sr~ Presidente, sugerindo que se possa proporcionar uma visita ao

local, se o munícipe o quiser fazer, e quanto à outra questão, agradece que o

mesmo informe a câmara municipal.

Interveio o Sr. Rui Bico, referindo que a obra à superfície já foi feita em quase 50%

da rua, e o próprio continua a demorar o mesmo tempo a entrar em Vila Franca de
Xira de automóvel, na interseção com a rua Sacadura Cabral.

Desta forma, não vê qual foi o benefício que houve. Há uma faixa larga, que é

para o BUS, para os transportes públicos, que é utilizada até à rua Sacadura

Cabral, e depois deixa de haver, pelo que não vê em que é que esta alteração

melhorou no fundo, pois o que vê é que se estão a retirar cada vez mais lugares

de estacionamento em Vila Franca de Xira.

A Sr~ Presidente interveio, dizendo que neste momento não se retiraram nenhuns

lugares de estacionamento, houve uma reorganização completa, com a eliminação

dos logradouros.

O Sr. Rui Bico interveio novamente, questionando sobre a zona à volta do tribunal,

e se a Sr~ Presidente tem a certeza que não se diminuiu estacionamento, ao que a

publico.4 2/3



• 4 E~s:de~l:/o3,2o
Município Proc2 ______________________

de
Vila Franca de Xira ) Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

mesma respondeu que se reorganizou o estacionamento.

O Sr. Rui Bico prosseguiu, para dizer que neste momento, quem entra em Vila

Franca de Xira de carro, tem de deixar o carro fora de Vila Franca de Xira, para

poder circular dentro, a pé, porque não arranja sítio para estacionar.

A Sr~ Presidente interveio, mencionando que continuam a existir imensos lugares

vagos no parque de estacionamento do Vila Franca Centro, ao que o munícipe

respondeu que sim, mas a pagar, e já se paga imposto de circulação.
A Sr~ Presidente tomou a palavra, referindo que essa é efetivamente outra

questão, e está-se neste momento a desenvolver um estudo de tráfego para

avaliar essa questão do estacionamento.

Agradece, quanto à acusação que o munícipe veio fazer, que a possa

fundamentar, e se assim não for agradece também que venha a reunião de
câmara, para a retirar.
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1. Assunto: FESTIVAL DA JUVENTUDE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 44/13, de

13/03, do DEJ/juventude, para aprovação da atribuição de um subsídio, no valor de
1 000,00€, à Associação juvenil “Caminhar com Rumo , para concretização de

uma iniciativa que visa a promoção de bandas de jovens músicos, a integrar no

programa do Festival da juventude.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 44/13, de 13/03, do

DEj/juventude, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano 04/02/03/003A Orçam.08/04/.07.01

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

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

Vereador Fernando Paulo Ferreira.

48 .subs. Fest.J uv.
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1. Assunto: PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO “A DOCE E

ÁCIDA INCISÃO. A GRAVURA EM CONTEXTO (1956-2004)”

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 36/13, de

31/01, do DCTAE/MNR, para aprovação da minuta do protocolo de colaboração a

celebrar com a Fundação Caixa Geral de Depósitos — Culturgest, no âmbito da

exposição “A doce e ácida incisão. A Gravura em contexto 1956-2004”, a inaugurar

no Museu do Neo-Realismo, no dia 23 de março de 2013.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 36/13, de 31/01, do

DCTAE/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Bernardino Lima, dizendo que para que o protocolo tenha

eficácia as pessoas que representam as instituições serão aquelas que depois

assinamomesmo.
Está representada a Culturgest, pelo Eng2 Fernando Barbosa de Oliveira e pelo Dr.

Miguel Lobo Antunes, mas quem elaborou o protocolo colocou-o a ser assinado

pelo Dr. António Maldonado Gonelha, que não está identificado. Admite que seja

algum membro da Culturgest, mas não está identificado como tal, e se for assinado

por ele este protocolo não tem eficácia, tratando-se apenas de corrigir isto.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que eventualmente até, entre o momento em

que se preparou e o momento em que vai ser assinado, pode haver alguma

alteração, mas isso terá que ser traduzido no corpo do protocolo, sendo que quem

assina terá lá o nome, pensando que é essa a preocupação do Sr. Vereador, ao que

este respondeu que é exatamente isso.
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Tomou ainda a palavra a Sr* Presidente, dizendo, tanto quanto sabe, que será o
Professor Lobo Antunes que assina o protocolo. —--------------------- -------

7. Deliberação: Deliberado, por unanImidade, em conformidade com a proposta da
Sfl Presidente. -- —— —- —---------- —-_______
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FI. Livro ____________

RAta 162
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 DCTAE/MNR

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2__________

Câmara Municipal

1. Assunto: EXPOSIÇÃO “A DOCE E ÁCIDA INCISÃO. A GRAVURA EM CONTEXTO (1956-

2004)” - PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DO CATÁLOGO E DVD’S

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 78/13, de

13/03, do DCTAE/MNR, para aprovação do preço de venda ao público, pelo valor
unitário de 15,00 €, do catálogo da exposição “A Doce e Ácida Incisão. A Gravura

em Contexto (1956-2004)”, bem como da venda, em regime de consignação, de

DVD’s, ao preço unitário de 8,00€, com os seguintes tftulos “Gravura: Esta Mútua

Aprendizagem” e “Bartolomeu Cid dos Santos — Por terras devastadas”, ambos da

autoria dejorge SUva Meio.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 78/13, de 13/03, do

DCTAE/MNR, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

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

aprovação.

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

Sr~ Presidente.
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FI. Livro ____________

nAta 163
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 DCTAE.00TM.009

Vila Frar~cea de Xira Deliberação n2 335
Câmara Municipal

1. Assunto: ENCERRAMENTO DO POSTO DE TURISMO NO SÁBADO DE PÁSCOA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 40/13, de

08/03, do DCTAE/DT, para aprovação do encerramento do Posto de Turismo no
sábado de Páscoa, dia 30 de março, considerando o número pouco significativo de

visitantes nesta data.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 40/13, de 08/03, do

DCTAE/DT, 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 Vale Antunes submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

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

Vereador Vale Antunes.
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FI. Livro ______________1 ,4 Reun~o de 2013/03/20
Município / ~7 Proc2 DCTAE.00DB.095.

de 1~
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: ENCERRAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DO CONCELHO NO

SÁBADODEPÁSCOA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 58/13, de

25/02, do DCTAE/DB, para aprovação do encerramento das bibliotecas municipais
do concelho no sábado de Páscoa, dia 30 de março de 2013, considerando a

previsão de uma afluência residual por parte dos munícipes.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 58/13, de 25/02, do

DCTAE/DB, 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 Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para aprovação.

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

Vereador Fernando Paulo Ferreira.
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-~ P1. Livro _________

W FLAta 165Reunião de 2013/03/20
Município Proc2 DCrAE.00DB.1o8.002.

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2____________
Câmara Municipal

1. Assunto: PRÉMIO LITERÁRIO SOEIRO PEREIRA GOMES — CONSTITUIÇÃO DO JÚRI

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação Interna n2 42113. de
13/02, do DCTAE/DB, para aprovação da constituição do Júri do Prémio Literário
Soeiro Pereira Gomes. —--—--- -— -- —------------ -------—---- -—

3. Informações/pareceres: Mexa-se comunicação interna n~ 42/13, de 13/02, do
DCTAE/DB, 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 Fernando Paulo Ferrelra submete o assunto à reunião de
câmara para aprovação.—------ ------------- -—------ -

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.
Vereador Fernando Paulo Ferreira. —- -. --—-—--- —- —------- --
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FI. Uvro _________

FLAta 166
Reunião de 2013/03/20

Proc2 DCTAE.00DM.Mus.no.
Deliberação n2 338

1. Assunto: ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOPONÍMIA MUNICIPAL—--

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação Interna n2 37113, de
31/01, do DCTAE/Museu Municipal, para aprovação da alteração da composição da
Comissão de Toponímia Municipal. —-----------------------------------—------------- -

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 37/13, de 31/01, do
DCrAE/Museu Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta
partedaata. ------—----- —----— ------------- - --___

4. Dotação orçamentai: —- _____ _________

5. Disposições legais aplicáveis: - ------ -------—---------- —-- -

6. Propostas: O Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de
câmara para aprovação —--- - — —------------ ---- - -

Município
de

Vila Franca de Xira
Câmara Municipal

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta da Sr.
Vereador Fernando Paulo Ferreira.------------------ —-——---------
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El. Livro _____________

FLAta 16?
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 DCTAE.00DM.MUS.142.

Vila Frar~ de Xira 1 Deliberação n2 ~ ~ 9
Câmara Municipal

1. Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO À
CLASSIFICAÇÃO DAS P E 2~ LINHAS DE TORRES

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 71/13, de

06/03, do DCTAE/DPM/SP, para conhecimento da abertura de procedimento

administrativo relativo à classificação das 1~ e 2~ Linhas de Torres.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 71/13, de 06/03, do

DCTAE/DPM/SP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental:

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador Fernando Paulo Ferreira submete o assunto à reunião de

câmara para conhecimento.

7. Deliberação: Tomado conhecimento.

55.Linhas Torres



A. Livro

FI.Ata 168
Reunião de 2013/03/20

CAPÍTULO: EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REQUALIFICAÇÃO URBANA



FI. Livro ____________

RAta 169
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 2/13 GENERI/CM

Vila Franca de Xira Deliberação n2 ~ ~

Câmara Municipal

1. Assunto: PARQUE URBANO DA PÕVOA DE SANTA IRIA - la E 2~ FASES —

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 81/13, de 14/03, da

Equipa Multidisciplinar da Requalificação Urbana, para aprovação do

desenvolvimento do plano de segurança e saúde da obra do Parque Urbano da
Póvoa de Santa Iria — 1~ e 2~ Fases, adjudicada à Cordivias — Engenharia, Lda.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n2 81/13, de 14/03, da Equipa

Multidisciplinar da Requalificação Urbana, documento que se dá por inteiramente

reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: A Sra Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, dizendo que os membros da CDU votam

contra.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU,

em conformidade com a proposta da Sra Presidente.
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Reunião de 2013/03/20

CAPÍTULO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



FI. Livro ___________

1 4 J~ Re~o d~0~03/20Municipio Proc° ________________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2_______________

Câmara Municipal

1. Assunto: LISTAGEM DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO

GENÉRICA PARA DISPENSA DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 103/13, de

13/03, do DAF/DC, para conhecimento da listagem dos compromissos assumidos

ao abrigo da autorização genérica para dispensa de parecer prévio vinculativo, na

celebração ou renovação de contratos de prestação de serviços, referente aos
meses de janeiro e fevereiro de 2013.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 103/13, de 13/03, do

DAF/DC, 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 Vale Antunes submete o assunto à reunião de câmara

para conhecimento.

Interveio o Sr. Vereador Aurélio Marques, solicitando 3 esclarecimentos:

Referiu-se à folha 1 do mapa do mês de janeiro, à verba de 3 430,00€,

correspondente ao plano de emergência externo da Solvay, perguntando se o
plano externo compete à câmara municipal e o interno à empresa, ou se está

interligado? Neste plano externo é tudo responsabilidade da câmara municipal ou a

Solvay também tem alguma obrigação e comparticipação?

Respondeu o Sr. Vereador Vale Antunes que, no que diz respeito a este tipo de
planos de emergência, há responsabilidade da câmara municipal, já aconteceu

com a ADP e com uma outra entidade, e aquilo que couber fazer em termos de

responsabilidade da entidade é posteriormente dar cumprimento àquilo que

legalmente compete à câmara municipal, como conclusão desses mesmos
relatórios.

Interveio de novo o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo que no mapa do mês

de fevereiro, também na primeira página, há uma verba de 2 250,00€, referente à
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FI. Livro ____________

) Reur~ão de 2013/03/20Município ,_.4~7 Proc2 _______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n~________________

Câmara Municipal

substituição de vigas de madeira do quiosque do jardim municipal de Vila Franca
de Xira, pela empresa Costa & Carvalho, perguntando se este valor não está dentro

dasgarantias.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, esclarecendo que este trabalho não estava dentro

da empreitada, havia uma questão de conceção e veio-se a verificar que esta

reparação não era devida ao empreiteiro. O projeto definia um tipo de material

para aquelas traves e veio-se a verificar que não era o material mais indicado.

Sobre esta matéria não se chegou a grandes conclusões, porém neste momento a

deformação já está a trazer prejuízos em termos da abertura daqueles vãos em

vidro, pelo teve que se tomar esta atitude para resolver o problema.

Prosseguiu o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo-se à página 2 do mapa do
mês de fevereiro, a uma verba de 4 352,00€, referente à impressão e colocação de

diversas telas, imagens e outdoors, o que é muito redutor e gostaria que lhe fosse

especificado, se não for possível hoje, mais tarde.

Esclareceu a Dr~ Filomena Serrazina que se trata de um procedimento anual que é
feito para garantir melhores preços para as diversas inserções em termos de

outdoors e outros suportes fixos, que se consegue prever antecipadamente que
vão ser necessários, pelo que faz-se um procedimento conjunto para o ano inteiro,

com vista a fazer uma única adjudicação.

1. Deliberação: Tomado conhecimento.
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EI. Livro ____________

FLAta 173
Reunião de 2013/03/20

Município Proc2 12/13 DOVSM-RSIMPL
de 1

Vila Franca de Xira __43,,..~ Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

1. Assunto: PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E CAMPANHAS DE LEITURA E

OBSERVAÇÃO AO SISTEMA INCLINOMÉTRICO INSTALADO NA ENCOSTA DO MONTE

GORDO - VILA FRANCA DE XIRA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 316/13, de

12/03, do DOVSM/DGE, para aprovação da emissão de parecer prévio vinculativo

favorável à celebração de contrato de aquisição de serviços para a realização de

ensaios de caracterização e campanhas de leitura e observação ao sistema

inclinométrico instalado na Encosta do Monte Gordo, em Vila Franca de Xira.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 316/13, de 12/03, do

DOVSM/DGE, 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 o Sr. Vereador Aurélio Marques, referindo ter três questões para colocar,

embora num outro ponto a seguir da ordem do dia, salvo erro o 60, queira dizer a

mesma coisa, ou então fez confusão.

Falando já sobre este assunto, gostaria de saber, e certamente que a Sr~

Presidente iria dizer, como é evidente, qual o ponto de situação depois da reunião

de emergência de sábado passado, sobre o talude e a remoção de terras. Gostaria

de saber como está a situação, quanto às medidas do Laboratório Nacional de

Engenharia Civil - LNEC, aos inclinómetros, e a saída do lote 3, no que respeita a
alojamentos ou refeições.
Por fim, os membros da CDU receberam ontem um e-mail da administração do lote

1, dando conhecimento dum e-mali que também enviou à Sr~ Presidente, ontem,
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- FILivro _________

Fl.Ata __________

Reunião de 2013/03/20
Município Proc~ 12/13 DOVSM-RSIMPL

de
Vila Franca de Xira j Deliberaçao n~_____________

Câmara Municipal

dia 19, em que faz alguns considerandos, e a questão de fundo é que já é a

terceira vandalização feita ao prédio, colocando em risco as habitações e o

respetivo recheio. Foi o que a administração enviou para a Sr~ Presidente, e deu

conhecimento aos próprios, embora também como teor para toda a oposição.
Relembra que, embora informalmente, nessa reunião de emergência falou-se, mas

muito curtamente, sobre a questão da vandalização e assaltos, e que não era

assim como saiu na comunicação social, pelo que certamente no outro ponto, o

ponto 60, a Sr~ Presidente irá falar sobre todas estas situações, ou já neste.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que a reunião de emergência foi por causa do

lote 3, e o assunto tem estado a passar exatamente como ficou acordado na

reunião, sem nenhuma alteração. Ontem voltou a haver reunião, hoje vai haver

reunião e, de acordo com sinais que há agora, de que espera confirmação, tendo o

telemóvel à frente, é expectável que amanhã as pessoas regressem a casa.

Quanto às outras questões da vandalização, do lote 1, passará a palavra ao Sr.

Vice-Presidente.

Interveio a Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus, mencionando que a

determinada altura a Sr~ Presidente disse, e bem, que a própria estava

transtornada. Efetivamente estava, e continua transtornada, mas no bom sentido,

porque se calhar, devido à sua profissão, consegue colocar-se no lugar destas

pessoas, e deve ser inimaginável o que sentem, de terem de sair das próprias

habitações.
Quanto à situação efetiva, a Coligação Novo Rumo, desde outubro de 2012 que

vem a dizer que também existiam problemas no lote 3, e que essas pessoas

deveriam ter sido informadas, e a situação devidamente resolvida, mas

infelizmente teve que ser de repente, em 5 ou 6 horas. Desde 9 de outubro, e têm
as comunicações que fizeram, quando se referiram a esta situação reportavam-se

aoslotesl,2e3.
Em concreto, a Sr~ Presidente diz que, quanto ao lote 3, amanhã as pessoas já
voltarão para as suas habitações, pelo que se voltarão, presumem que a pré-rutura

que o engenheiro da CENOR referiu está resolvida.
Tomou a palavra a Sr~ Presidente, voltando a referir uma coisa que foi sempre dita.

Não é a mesma coisa, não se está a falar da mesma coisa. Os lotes 1 e 2
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FI. Livro ____________

Reun~o de 2013/03/20
Município Proc2 12/13 DOVSM-RSIMPL

de
Vila Franca de Xíra Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

apresentam patologias que o lote 3 não apresentava, e o que estava em causa na

sexta-feira, que levou a agir de imediato, foi um problema no talude. Foi o que

aconteceu, e na reunião que se teve com as pessoas em relação a patologias

anormais dentro das habitações, nada referiram. Referiram duas questões que o
LNEC vai ver na segunda-feira, sendo que pensava até que tinha sido na segunda

feirapassada.
Agora, considera que aquilo que o engenheiro da CENOR disse foi tão claro que não

deixou dúvidas a nenhum dos presentes, e ouviram todos a mesma coisa, havia

um problema. Os inclinómetros têm 20 metros, até aos 7 metros havia um registo

de mexida, e até ontem tinham-se retirado cerca de 6 metros de altura. Aquilo que

foi dito também é que ao retirar as terras, o que se esperava era que efetivamente

houvesse sinais de estabilização.

Nesta altura está-se à espera que seja confirmado por escrito, mas foi transmitido

à Eng~ Rosário Ferrão, durante esta reunião, que as medições que tinham sido

feitas na segunda-feira, que hoje voltaram a ser feitas, apresentavam sinais de

estabilização, permitindo que as pessoas, uma vez que o problema está

controlado, possam regressar à sua casa.
Está a falar do lote 3, que não se tratou em momento algum da mesma maneira

comoosoutrosdoislotes.
Em relação ao lote 2, aguarda-se que o LNEC se pronuncie sobre o projeto de

demolição apresentado pela Bolsimo, para a seguir a Bolsimo passar à fase de

demolição do edifício, e aí poder perceber-se, de acordo com as afirmações que

também foram dadas pelo LNEC, quanto ao efeito de desaparecimento daquela

pressão que o lote 2 exerce sobre o lote 1, se ao desaparecer essa pressão

efetivamente melhoram as condições estruturais do lote 1, sendo que a câmara
municipal, como já foi dito em vários momentos, avançou para a realização de um
projeto do reforço das infraestruturas do lote 1. Ao mesmo tempo, estava também

a avançar para o projeto em relação ao talude, que permitiu avançar já para o

trabalho, uma vez que se tinha esse trabalho também preparado.

A Sr~ Vereadora Helena Pereira de jesus interveio, dizendo, quanto à situação da

demolição do lote 2, que a determinada altura ficou um pouco baralhada, porque

primeiro se andou a lutar pela urgência em demolir o lote 2, e chegou-se à
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FI. Livro _____________1 A R~o de 201 W03/20
Município Proc9 12/13 DOVSM-RSIMPL

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

conclusão no sábado que se a demolição do lote 2 tivesse sido efetuada teria sido

uma catástrofe. Ouviu dizer que se o lote 2 tivesse sido demolido tinha provocado

trepidação no solo, acelerava o processo de movimentação das terras, o que teria

sido muito pior, e era melhor ele lá estar, pelo que então andaram todos

enganados, e tem que se saber quem é que está a enganar.

Fez a pergunta mais do que uma vez ao engenheiro, foi-lhe respondido sempre da

mesma maneira, foi melhor o lote 2 não estar demolido. Fez a pergunta ao

Comandante da Proteção Civil, foi melhor o lote 2 não estar demolido, pelo que

definitivamente há que esclarecer esta questão, uma vez que se anda nesta
câmara municipal a tomar decisões, e afinal, às tantas, não são bem aquelas que

se deveriam tomar. Este processo é complicado, alonga-se há muito tempo, tendo

que se ter muito cuidado, porque estão em causa as habitações de uma série de

famílias.

Assim, quanto ao lote 2, os membros da Coligação Novo Rumo gostariam de ver a

situação esclarecida definitivamente. Por um lado, já perceberam que continua a ir

para a frente o projeto de demolição, mas por outro lado gostariam de ficar

definitivamente esclarecidos. Se efetivamente o lote 2 tivesse sido demolido, quais
tinham sido as consequências nesta situação de sábado passado?

Para além disso, entendem que a câmara municipal, na situação de emergência de

sábado passado, tratou bem da questão com os moradores do lote 3, e da parte

destes moradores houve uma compreensão imediata. Contudo, não consideram

que essa situação se tenha verificado com os moradores do lote 1, o que pensa
também advém da experiência nesta situação. Entretanto já passaram muitos

meses, e há outra experiência.

Assim, quanto ao lote 1, gostavam de saber definitivamente se todas as famílias

estão devidamente alojadas, pois parece que faltava uma família ser alojada.

A Sr~ Presidente, quanto ao lote 3, fixou uma hora por dia para os moradores lá

irem, o que está a acontecer, e muito bem. Quanto ao lote 1, já é a terceira vez

que refere que seria útil, e os moradores também o querem, um dia. No lote 3 são

todos os dias, pelo menos até hoje, e no lote 1 poderia definir-se um dia por

semana, já que efetivamente as pessoas têm de ir buscar o correio.

Outra situação que já perguntaram várias vezes é a dos contratos da água, luz e
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_J~,n Reurflão de 2013/03/20Município Proc2 12/13 DOVSM-RSIMPL
de

Vila Franca de Xira Deliberaçao n~

Câmara Municipal

gás, sendo que a questão da segurança também os preocupa, e a câmara

municipal não se pode alhear da situação, e dizer que não tomou a posse

administrativa e não tem nada a ver com o assunto. Há um selo da câmara

municipal, os prédios estão selados, ninguém pode lá entrar, ninguém pode violar
o selo, e portanto a autarquia tem uma responsabilidade pela segurança daqueles

prédios.

Gostariam que a Sra Presidente tomasse medidas, porque também receberam o e

mail, e pelos vistos é a terceira vez que ocorre uma vandalização no prédio, e não

querem que mais tarde sejam responsabilizados por qualquer outra situação

menos boa que aconteça. Sabem que não se vivem tempos fáceis, são tempos

propícios a este tipo de situações, isto é do conhecimento público, e como dizia
uma moradora do lote 3, num instante chega aos ouvidos de quem não deve que

os prédios estão desabitados, e também chega aos ouvidos que as pessoas ainda

lá têm alguns bens ou a maior parte.

Pensam os membros da Coligação Novo Rumo que a câmara municipal não se

pode alhear simplesmente, e dizer que a responsabilidade não é sua, terá de haver

uma colaboração com as autoridades policiais, e haver uma solução para esta

situação.

Tomou a palavra a Sr~ Presidente, deixando uma nota à Sr~ Vereadora e a todos os

que a estão a ouvir, porque na realidade às vezes tende-se a confundir as coisas. A

situação do lote 3 é de dias, o que a Sr~ Vereadora sabe, não se está nada a falar

da mesma coisa, e pode provar que o comportamento da câmara municipal foi o

mesmo em relação às outras pessoas.

Um dia houve um falso alarme, protagonizado até por alguém que está na sala,

que disse que aquilo estava tudo a acontecer, em relação ao lote 1. Depois, veio-se

confirmar, pelos próprios responsáveis do condomínio, que não era assim. Nessa

noite veio a Proteção Civil, o LNEC, veio toda a gente. A câmara municipal não

descurou um segundo, e nessa noite as pessoas foram para o hotel, porque não se
sabia o que se estava a passar. Chovia muito, na incerteza as pessoas foram para

ohotel,efoiissoquesefez.
Portanto, da mesma forma que a Sr~ Vereadora não quer que amanhã nada venha

a ser dito, que a câmara municipal podia ter feito isto, e fez aquilo, nenhum de nós
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o quer, e tem havido uma atenção, e grande, em relação a estes casos, crendo até

que não houve alteração nenhuma em relação aos acordos. Estabeleceram-se

acordos em relação aos moradores, que até ao momento ainda não assinaram, e

há mais de um mês que os acordos estão para análise jurídica, num advogado que

nunca fala com o da câmara municipal, e não dá resposta nenhuma.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que gostaria de acrescentar duas ou três

pequenas questões. Em primeiro lugar, os membros da Coligação Novo Rumo não

concordam, e não são eles que concordam ou deixam de concordar, são os

relatórios do LNEC. O relatório do LNEC sempre disse, está escrito, e aliás por

alguma razão a Eng~ Rosário Ferrão, num e-mail de há poucos dias, disse, e bem,

porque todos aprendem, logo no primeiro ponto, que falou com a Sr~ Presidente,

quanto à preocupação expressa no relatório, e que ainda não o tinha lido, sendo

que se fizeram reuniões nesta câmara municipal sem se terem lido os documentos.
Logo na primeira reunião que se fez, após uma pergunta do Sr. Vereador João de

Carvalho sobre o perigo dos lotes do Monte Gordo, que os membros da Coligação

Novo Rumo tinham lido que era de queda iminente, o Sr. Vice-Presidente disse que

os lotes não apresentavam, nem tinham indicações de que tivessem qualquer

problema, e o relatório, à época, indicava esses problemas.

Quando houve reuniões com os moradores do bloco 6, nomeadamente dos lotes 1

e 3, os membros da Coligação Novo Rumo tiveram oportunidade de dizer, ao

contrário do que disse a câmara municipal, na altura representada pelo Sr. Vice-

Presidente, que ao contrário do que estava a ser transmitido, o relatório do LNEC
era bem claro, que os problemas declarados para os lotes 1 e 2 se aplicariam, e

eram para o lote 3. Está lá no relatório, que diz isto, pelo que, ou conseguem ler e

outros não leem, sendo o relatório claro nesta matéria.

A questão é independente dos desenvolvimentos dos últimos dias, e o relatório diz

também, em determinada altura, que as situações podem ser agravadas, de

acordo com a alteração dos equilíbrios ou problemas existentes, se chove mais ou
menos. É o que diz o relatório, e quando diz que há queda iminente, quer dizer que

se se alterar um conjunto de situações, que gera equilíbrio neste momento, pode

cair, ou pode nunca cair, se não se alterarem essas condições.

O relatório sempre apontou o problema para o bloco B, lotes 1, 2 e 3, pelo que não
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conseguem entender, independentemente das situações se poderem agravar mais

ou menos, o que já não está sobre o seu controlo, porque o relatório é bem claro

nestas análises, os vários relatórios que foram produzidos pelo LNEC são bem

claros nestas análises, e são sistematicamente confrontados com situações,

algumas que a Sr~ Presidente anunciou, em que pelo menos nenhum dos membros

da sua coligação’sabia que as pessoas, há uns dias atrás ou há uns tempos atrás,

foram ou deixaram de ir para o hotel, ou foram para outro sítio. Nunca foram

informados de coisa nenhuma sobre essa matéria.

Colocam em causa, e continuam a colocar, a forma como o Partido Socialista está a

gerir toda esta situação. O Partido Socialista não a está a gerir da melhor forma, do

ponto de vista que têm, e em primeiro lugar, não está a tratar as situações todas

de igual forma. Continuam a dizer que as situações daqueles lotes não se aplicam

à generalidade dos empreendimentos construídos no concelho de Vila Franca de

Xira, porque as situações são diferentes. Continuam a dizer que os documentos

provam que a câmara municipal, desde muito cedo, sabia dos problemas que

existiam naqueles lotes, sendo que o primeiro relatório produzido pelo LNEC foi

feito a pedido dos moradores, pois a câmara municipal nunca se colocou ao lado

dos moradores, colocou-se sempre ao lado dos empreiteiros.

Perante o comentário do Sr. Vice-Presidente, de que o que o próprio acabou de

dizer é uma “barbaridade”, respondeu que “barbaridade” é o Sr. Vice-Presidente,

que exerce o seu pelouro e nunca tomou nenhuma atitude. O Sr. Vice-Presidente

teve desde março o relatório na sua posse, e só deu conhecimento à câmara

municipal 7 meses depois, e a isto é que se chama “barbaridade”, não se chama

“barbaridade” a outra coisa.
Não há mentiras, e desafia o Sr. Vice-Presidente a provar que alguma coisa que o

próprio acabou de dizer agora é mentira, sendo que o Sr. Vice-Presidente protegeu

os empreiteiros, e nunca lhes pediu que pagassem.

O Sr. Vice-Presidente interrompeu, referindo que não é desse tempo.

O Sr. Vereador Rui Rei retomou a palavra, afirmando que se o Sr. Vice-Presidente

não é desse tempo, chegou lá e não fez nada.

O Sr. Vice-Presidente interrompeu novamente, perguntando o que é que a câmara

municipal não fez, e se brincou com a segurança das pessoas, o que é uma
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mentira.

O Sr. Vereador Rui Rei interveio, questionando à Sr~ Presidente, considerando as

interrupções, o que a mesma pretende fazer, pois se não faz nada, deixa de ter

legitimidade para, a seguir, dizer que não se está a falar. Agora, como lhe convém,

está calma e serena, como se não estivesse a conduzir a reunião, mas o próprio
está à-vontade, porque está perfeitamente bem neste ambiente. A Sr~ Presidente,

a si, não o impede de estar em nenhuma reunião, nem lhe diz para sair, pelo que a

Sr~ Presidente deve estar à-vontade, escolher, ou pôr a música que o próprio

dança.

Volta a desafiar o Sr. Vice-Presidente e a Sr~ Presidente para dizerem se algumas

das afirmações que prestou agora, e está gravado, não tendo aí nenhuma

adulteração, com pontos e vírgulas, são mentira. Se forem, terá que se retratar.
O executivo do PS nunca pediu responsabilidades, a única coisa que fez foi

escrever um ofício aos moradores, para dizer “paguem lá as obras”, mas nunca

escreveu nenhum aos empreiteiros. Não há registo no processo de nenhum ofício

que o executivo tivesse escrito a nenhuma das empresas que construiu, a dizer “os

senhores são responsáveis, vão lá fazer isto”, e a isto diria que se chama proteger

uns em detrimento de outros.

Prosseguiu, dizendo que toda esta situação é claramente de proteção a quem
andou ali a ganhar o dinheiro, e a quem aparentemente terá pago para se reforçar

o talude, que era uma coisa que os membros da Coligação Novo Rumo gostariam

de ver avaliada e investigada, se os empreiteiros deram ou não uns milhares de

contos para suportar aquele talude, e o que é que se fez com esse dinheiro. Foi ou

não feito? Não está a fazer uma afirmação, está a fazer uma pergunta, porque não

sabe, nunca viu escrito, ouviu falar, e agora gostava era que na câmara municipal

lhe explicassem se é assim ou não, o que era importante, para conseguirem avaliar

efetivamente o que foi feito.
Há outra coisa que é verdade, sistematicamente, ou seja, quando chegam à

câmara municipal e dizem “querem responsáveis”, não há um único processo, a

não ser quando é com algum trabalhador, em que se abre rapidamente um

processo disciplinar. Em várias matérias pediram que se avaliassem

responsabilidades, e até hoje o Partido Socialista não abriu nenhuma
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responsabilidade, não avaliou coisa nenhuma, não foi à procura de quem, e tinha

osrelatórios.
Têm o histórico desde 1997, de quem é que teve conhecimento de todos os

processos, dos relatórios do LNEC, dos problemas de instabilidade na encosta, dos

problemas nos edifícios, e nunca, desde essa altura até hoje, foi aberto um

processo de inquérito a quem quer que seja para saber o que é que se fez. A

câmara municipal recebeu os edifícios, e com certeza que havia garantias, libertou

as garantias, pelo que pergunta: quem é o responsável face a esta matéria? São as

pessoas que lá compraram os apartamentos? São as pessoas que lá compraram os

apartamentos que agora têm de pagar duas vezes um apartamento? O próprio até
gostava de saber a quantas daquelas pessoas, só por uma questão de ser solidário,

algum banco vai emprestar duas vezes dinheiro para comprarem uma casa, porque

enquanto não pagarem o empréstimo anterior nenhum banco lhes vai emprestar

nestemomentodinheiro.
Esta é uma situação inaceitável, para a qual o executivo P5 permanentemente olha

para o lado, e a única coisa que diz agora é que se tem de resolver o problema.

Onde é que estão os responsáveis? Depois, vem o executivo P5 dizer, como se os

outros não soubessem ler os documentos, que o lote 3 é tratado de forma diferente

dos lotes 1 e 2. Não é verdade, os relatórios do LNEC, pelo menos os primeiros, são

bem claros nesta matéria, absolutamente claros em tudo o que lá é dito. Portanto,
se há um conjunto de gente na câmara municipal que não lê os relatórios, os

membros da Coligação Novo Rumo leem, e foi dito hoje pelos próprios, em público,

mas no passado em privado sempre disseram isto que estão a dizer,

inclusivamente à frente dos moradores.
Para além disso, pelo próprio, em 2002, foi levantado o assunto nesta câmara

municipal, e com certeza que antes de si outros o terão feito. Por si próprio reuniu
com os moradores e levantou o assunto, desde 2002 até 2012, e gostava de saber

o que é que foi feito. Foi feito quando as campainhas começaram a atuar, e aí foi-

se lá ver se “armados em bombeiros”, se conseguia suportar alguma coisa.

Não lhe venham dizer que em 10 anos não houve tempo de apurar

responsabilidades, o que se quis foi fugir às responsabilidades. Gostava de saber, e
isso é fundamental, pois tem 40 anos, e se Deus quiser há de andar por cá mais
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uns anos, quem é que efetivamente, dentro do Departamento de Planeamento,

Gestão e Qualificação Urbana, andou a aceitar todas estas “brincadeiras”.

Fala-se em muitos nomes, em muita gente, alguns que de formação tinham pouco,

mas diz-se que ficaram muito ricos. Considera que nestas matérias quem não deve

não teme, e gostava de saber quem é que autorizou todas estas “brincadeiras”, e

quem é que coloca a vida de pessoas em risco. Isto está gravado, é público, e aliás,

se o Ministério Público funcionasse, iria efetivamente avaliar, porque o que se está

a assistir é inaceitável, uma vez que há várias coisas destas pelo concelho.

O que lhe custa é que é o dinheiro de todos que vai pagar coisas que não devia

pagar, e foram os “senhores” que efetivamente autorizaram e construíram que

deveriam estar ali a suportar estas responsabilidades. Devem fazer-lhe o favor de

conduzir o processo como se quiser, mas não lhe venham dizer que foram os

membros da Coligação Novo Rumo que decidiram, porque os 3 vereadores da

coligação que estão presentes não estiveram, desde o primeiro dia, de acordo com

a forma como o executivo P5 conduziu o processo.

Não estiveram de acordo com a forma como o executivo tratou os moradores do

lote 1, e não está a falar de pessoas que nunca tenham cumprido as suas

obrigações. As pessoas cumpriram a sua obrigação, compraram um apartamento,
e a câmara municipal, mais uma vez, mentiu variadíssimas vezes em reunião de

câmara, quando dizia que tinha acordos com os moradores, e os moradores, à

frente dos próprios, disseram que não era assim.

Portanto, do ponto de vista da sua coligação é absolutamente inaceitável, porque

os poderes políticos e públicos estão para defender os cidadãos, a administração

não está para se defender a ela própria. Está para defender os cidadãos, e conduzi-

los ao caminho correto.

Não foi assim que foi feito, e disse mais uma vez, voltando a dizer em público,

pessoalmente, e não enquanto vereador, que ainda bem que não tem lá nenhuma
casa. Disse-o, não sabe se à frente dos moradores, mas hoje diz à frente de todos,

que se tivesse lá uma casa alguns dos gabinetes da câmara municipal já estavam

ocupados, pois não aceita que haja um conjunto de gente alegremente a olhar para

esta situação, e pessoas na situação em que estão.
É absolutamente inaceitável, e devia envergonhar a todos.

Município
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Interveio a Sr~ Presidente, referindo que o Sr. Vereador disse, e da maneira que

quis, e nem sequer se vai preocupar em fazer a avaliação disso em voz alta. Agora,

o que quer é repor a verdade de algumas coisas, que efetivamente não

correspondem à intervenção do Sr. Vereador.
Porque estão presentes moradores, diria mesmo que é para os moradores que fala.

Esta situação remonta a 1992, as licenças de utilização foram passadas em

1995/1996, e em 1999 foi contactada pelos moradores, preocupados que estavam
com uma situação que já tinha algum tempo, levantando um conjunto de questões

acerca das suas habitações. Aí, foram analisados os processos, e verificado que

havia declarações dos técnicos intervenientes, de acordo com aquilo que a

legislação obriga, constando dos processos as certidões de responsabilidade dos

técnicos intervenientes, que são, por exemplo, o projetista, da obra e das

infraestruturas, ou seja, todos os intervenientes assinaram declarações de

responsabilidade.

Essa situação foi analisada, e foi chamada na altura a empresa projetista. O

morador, Sr. Armando Gonçalves, lembra-se de tanta coisa, deve lembrar-se disso

com certeza, a empresa construtora tinha desaparecido, tinha entrado em falência,

e na altura o projetista desenvolveu um projeto para reforço das infraestruturas do

edifício. A câmara municipal fez uma intervenção no talude, e em vários

momentos, o então vereador, Sr. Carlos Silva, falou com os representantes dos

proprietários no sentido de desenvolverem aquelas obras. Não vieram a acontecer,
tendo a câmara municipal mantido o talude sob observação ao longo destes anos.--

Quando os sinais começaram a tornar-se mais evidentes, principalmente com a

verticalização do lote 2, e pede à Eng~ Rosário Ferrão que a corrija se estiver a
dizer alguma coisa que não corresponda, foi pedida a intervenção urgente do

LNEC, que produziu mais do que um relatório, onde apontava soluções alternativas,

duas hipóteses de intervenção, que se tiveram oportunidade de discutir em

reunião, e que continham em si coisas diferentes até, que se questionaram, e para

as quais foram dadas algumas explicações.

A forma como se conduziu, junto dos moradores, a ação da câmara municipal, foi
sempre no sentido de salvaguardar a segurança física dos moradores, também

proprietários. Foi o que norteou a intervenção, e para isso também se insistiu junto
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do proprietário do lote 2, de acordo com aquilo que já teve oportunidade de

explicar esta tarde. No que se refere ao lote 3, estão também dadas todas as

informações, que acabam de ser confirmadas no relatório que o LNEC acabou de
fazerchegar.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que pede desculpa aos presentes, e

também ao Sr. Vereador Rui Rei, de o ter interrompido, mas há uma questão que

tem de ser salvaguardada. Se alguém, neste processo todo, tem tido um cuidado

extremo, tem sido o Partido Socialista, porque isto antecede ao Partido Socialista, e

também às vezes parece que anda gente distraída à volta desta matéria. Desde

que esta questão foi colocada, na altura em que o Partido Socialista entrou na

câmara municipal, a mesma tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas, para

encontrar soluções que salvaguardassem os interesses dos moradores.

Foi isso que fez com que a câmara municipal tivesse avançado com uma iniciativa,

da construção de uma solução de contenção do talude, bem assim como, tal como

a Sr~ Presidente falou, foi feito um projeto com a recomendação aos moradores do

lote 1, das intervenções que tinham de fazer. Depois disso o que se verificou é que

os moradores entenderam por bem não fazer essas intervenções, e respeita em

absoluto a decisão que tomaram.
De qualquer modo, o executivo tem vindo ao longo destes anos a preocupar-se

vivamente com as pessoas, e não ao contrário do que foi dito, que só se preocupou
com os promotores. Essa afirmação é inaceitável, pelo menos para o Partido

Socialista, e se houve alguma coisa que o próprio desconhece, provavelmente a

justiça que trate disso, pois é para isso que existe.

Chegado ao ponto atual, gostaria ainda de dizer que finalmente, depois das

iniciativas variadíssimas que foram feitas, que hoje há um conhecimento profundo

do talude, e também das questões das patologias dos próprios edifícios, sendo que

o que foi dito é que o projeto da contenção do talude deveria ser feito em duas

fases. A primeira deveria ser a que está a ser feita, que era para ter começado na

quarta-feira, o alívio da crista do talude, e com isso as condições de segurança

aumentariam significativamente.
No entanto, na sexta-feira à noite recebeu-se um relatório do LNEC, sobre as

leituras que tinham sido feitas nessa semana, que referia que havia problemas de

58.PPV Monte Gordo 12/33



FI. Livro
FI.Ata 185

) Reunião de 2013/03/20
Município —4oc~ 12/13 DOVSM-RSIMPL

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2

Câmara Municipal

evolução do deslizamento do talude, que fazia com que se tivessem de tomar

decisões imediatas. A primeira era iniciar imediatamente as obras, que começaram

no sábado, antecipando em relação a quarta-feira, pois só hoje, de acordo com o

que foi estabelecido em termos da adjudicação, é que começariam os trabalhos.

Outra situação, em termos de precaução, conforme o relatório referia, era de que

os moradores enquanto aquele trabalho se estivesse a desenvolver, não deveriam

permanecer nas suas habitações.

Fez-se uma reunião na câmara municipal com todos, e essa matéria foi vista, e foi

acordada. A questão não tinha tanto a ver com o talude, mas tinha a ver com o

eventual deslizamento do talude, que não era imediato, conforme o especialista

referiu, poderia vir a provocar problemas no lote mais fragilizado, que era o lote 2,

e essa fragilização poderia conduzir a uma rutura também do próprio lote 2, e

traria problemas ao lote 3.

O lote 3 nunca foi considerado como um problema nos vários relatórios. Há

situações absolutamente diferenciadas, e inclusivamente o próprio relatório do

LNEC mencionava dois tipos de opções de atuação, que eram contraditórios entre

si, sendo que numa reunião com o advogado dos próprios moradores, ele referiu

essa matéria, no sentido de que nada constava no relatório da necessidade dos

moradores saírem, na medida em que o relatório identificava uma possibilidade, da
não necessidade dos moradores saírem, porque não havia nenhuma informação

categórica que referisse que o lote estava em rutura iminente.

Outra questão diferente reporta-se, efetivamente, ao lote 2, para o qual se

desenvolveu um plano de demolição, para que se verificasse qual era a forma de

poder fazer a demolição controlada do lote. Foi dito, isso sim, que o lote tinha que

ser demolido, deveria ser, mas que os escombros deviam lá ficar para que

continuassem a fazer peso, e não prejudicassem o talude.
Desta forma, são coisas absolutamente diferentes, e as questões do lote 3 não têm

a ver com o prédio propriamente dito, porque não apresenta patologias, o que se

verifica das várias vezes que o prédio foi verificado, sendo que poderá vir a ter

problemas, de alguma consequência quanto a um problema grave do lote 2.

Aquilo que se fez foram as recomendações que o LNEC informou, depois

secundadas pela CENOR, que é quem está a desenvolver os projetos, o de
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contenção do talude e o recalçamento das fundações do lote 1. A CENOR fez

também, e está em análise no LNEC, o plano de demolição, tendo a Bolsimo que

avançar rapidamente com a própria demolição.
Feitos todos estes desenvolvimentos e procedimentos, não tem dúvida, de acordo

com o que os técnicos dizem, que as condições de segurança, neste momento, são

consideravelmente melhores do que eram na sexta-feira passada. O trabalho de
retirada dos 11 700 m3 vai continuar, é um processo que vai demorar cerca de 2 a

3 semanas, mas a primeira fase da retirada das terras está praticamente

concluída, e as terras estão retiradas, estando, deste ponto de vista, tratadas as

questões emergentes ou que se tinham de levar em linha de conta.

Sobre outras questões que foram faladas, não vai fazer mais comentários nenhuns,

porque o processo está lá, quem quiser fazer uma avaliação do mesmo que faça,

tendo o Partido Socialista, isso sim, feito aquilo que era necessário fazer. Neste

momento está habilitado, com estudos profundos, a saber qual é a questão, os

objetivos a prosseguir e os trabalhos a fazer.
Há outras questões de tratamento diferenciado, entre os moradores dum lote e do

outro, e sobre essa matéria a Sr~ Presidente já se referiu, existindo no entanto uma

questão que pensa ter sido colocada pela Sr~ Vereadora Helena Pereira de Jesus,

não tem a certeza, que é de atos de vandalismo no lote 1.

Também recebeu o mesmo e-mail, e enviou-o de imediato para a fiscalização, para

entrar em contacto imediatamente com a Polícia de Segurança Pública, que é

quem sobre esta matéria tem de agir.

Foi dito há uns tempos atrás que tinha entrado alguém no prédio, a polícia esteve

lá, avaliou, e chegou à conclusão que tinha sido violada uma porta que dava

acesso à casa da porteira. Parece que terão roubado umas torneiras, mas isso não

está no relatório que o próprio leu.

Sobre outras entradas no prédio, e também a vandalização dos selos que a

fiscalização colocou, naturalmente que cada vez que isto acontece a polícia é
chamada para intervir.
Foi ainda solicitada à PSP uma maior vigilância na zona, com passagens mais

regulares pelos prédios, tendo em conta as questões que já foram faladas.
Referiu também que no sábado passado a administradora do condomínio, Sr~ Célia
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Graça, pediu para, mais uma vez, ter acesso à sua fração, mas infelizmente,

porque o sistema de entrada nas garagens é elétrico, e por razões que

desconhece, não havia eletricidade no prédio. Ao que saiba a EDP não cortou a

eletricidade no prédio, pelo que se achou a situação estranha, e foi por esse motivo

que não se pôde entrar no prédio. Foi solicitada, através da fiscalização municipal,

a possibilidade de entrar no prédio, e a PSP disse que não. Como a polícia referiu

que não era possível entrar no prédio, não se entrou.

Terminou, dizendo ter tentado responder a algumas das questões que foram

colocadas, provavelmente não terá respondido a algumas delas, mas parece-lhe

que terá respondido ao essencial.

Tomou a palavra o morador, Sr. Armando Gonçalves, referindo que quando a Sr~

Célia Graça ia buscar as coisas, aproveitava para ir à caixa do correio, e até foi

solicitado, quanto à questão da caixa do correio, que a porta fosse aberta a uma

sexta-feira à tarde, para que as pessoas pudessem lá ir. Por isso, propõe

novamente, e já foi falado, que todas as sextas-feiras fosse aberta a porta, para

quesefosselá.
No entanto, o vidro está partido, estavam lá de facto os fiscais da câmara

municipal, 3 fiscais, o Eng2 Pedro Cairrão e mais duas senhoras, uma delas até se

propunha entrar pelo buraco, porque é magrinha, já que os selos que lá colocaram

estavam todos fora do sítio, e qualquer pessoa podia entrar, inclusivamente o

cartão tinha sido retirado.

Essa senhora, muito bem, queria entrar, mas o engenheiro disse que não, que não

entrava ninguém, e depois queria que entrasse a polícia. Os polícias disseram que

não, e perguntaram se o engenheiro era responsável se entrassem e se cortassem

no vidro, e por isso ninguém lá entrou. Os polícias fizeram até um auto da situação,

o que aconteceu à sua frente.

Quanto à eletricidade, não existe, o próprio estava lá, e viu isso tudo.

Interrompeu a Sr~ Presidente, dizendo que aquilo que lhe deram conta, e

telefonaram-lhe várias vezes em relação ao assunto, foi que não se estavam a
vandalizar os selos, que se entrava pela garagem, mas o controlo remoto

supostamente não funcionaria, porque alguém tinha mandado cortar a energia das

partes comuns.
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Prosseguiu o Sr. Armando Gonçalves, referindo que alguém o desligou. Está lá um

cartão, que é de um condómino que estava na garagem, e foi posto a tapar, com

os vasos atrás, mas pensa que a câmara municipal podia vedar aquilo como deve

ser, porque aquilo tem uns arames, o próprio esteve lá ontem, estavam cortados, e

foi nessa altura que comunicou à Sr~ Célia Graça do facto, que os arames estavam

cortados junto ao vidro.

Interveio a Sr~ Presidente, questionando se quando se fala de vandalismo, é dessas

coisas que se fala, porque até ao momento não consta que alguma coisa tenha

sido roubada.

Respondeu o Sr. Armando Gonçalves que apareceu uma janela da parte de trás da
sua casa aberta, mas nunca foi lá, porque ainda não pediu para lá ir. As coisas até

são da sua filha, e já lhe falou nisso.

Considera ser um pouco caricato o que se está a passar, porque não há ali

segurança, e a fiscalização é que deveria ter em atenção à questão da eletricidade,

designadamente quem a deveria ligar, se ligou ou desligou.
Ali só há uma solução, de que falou ao engenheiro, partir o resto do vidro, entrar lá

alguém e ligar a eletricidade, se é de ligar, verificar se há alguma coisa lá dentro,

inclusivamente com a polícia.
Interveio o Sr. Vice-Presidente, mencionando que essa matéria foi equacionada,

mas é preciso autorização dos moradores para o efeito, ao que o Sr. Armando

Gonçalves respondeu que o prédio está entregue à câmara municipal.
O Sr. Vice-Presidente retomou a palavra, dizendo que esta matéria é complicada, e

sabe que não é fácil de perceber, mas a câmara municipal não tomou a posse

administrativa do prédio.
A Sr~ Presidente interveio, dizendo que há duas questões a assinalar, sendo que,

em primeiro lugar, não vale a pena gladiarem-se uns aos outros. Foi colocada uma

questão em que está absolutamente de acordo, que até a Sr~ Vereadora tinha

colocado em momento anterior, nas conversas que teve com a Sr~ Célia Graça.

Deviam organizar-se as coisas de modo a que houvesse um momento em que as

pessoas fossem todas lá a casa, porque uma pede para ir de manhã, outra à tarde

e outra à noite. Tem sido isto que tem acontecido e, por exemplo, a Sr~ Célia Graça

só pode irao sábado.
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Desta forma, a câmara municipal não terá problema nenhum em que se estabeleça

um momento em que estão lá os fiscais, está lá a polícia, as pessoas vão lá

durante um tempo. Não há problema nenhum, desde que as pessoas se entendam.

Interveio o Sr. Armando Gonçalves, referindo que já propôs que fosse sexta-feira

de tarde, e fala em nome da maioria, pois há pessoas que podem querer só à noite,

à tarde ou depois da hora, mas se for das 14h00 às 17h00 já é muito bom. Vai-se

às caixas do correio, estão lá papéis e contas que é preciso pagar, e é preciso

resolverproblemas.

Prosseguiu a Sr~ Presidente, falando na questão do vidro, que lhe parece uma coisa

razoável, para se resolver, e a ser assim amanhã estar-se-á a tratar disso, para se

poder entrar pela garagem.

Relativamente a essas questões, vão ser resolvidas de imediato, e é o que pode

dizer

O Sr. Ricardo Santos, morador do lote 1, bloco B, interveio, dizendo ter várias

questões para colocar. Começou-se este processo há muito tempo, e vai só falar
desde a altura em que foi chamado o LNEC.

Depois do LNEC ser chamado colocaram-se vários projetos, várias intervenções, ou

seja, um determinado tipo de situações, sendo que até ao dia de hoje, e já fez a

pergunta várias vezes nalgumas reuniões, gostaria de saber se já se sabe ou pode

dizer alguma coisa em concreto sobre o talude, a encosta, quando é que se pode

voltar, ou se o projeto da CENOR já está feito. Foi dito que estaria feito em 4

meses, e os moradores gostavam de saber, independentemente de tudo.

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente, mencionando que estas questões últimas
são aquelas em que, com objetividade, todos se devem concentrar. São coisas

palpáveis, objetivas e pragmáticas, sendo que, por coincidência, daqui a pouco vai

haver outra reunião, estão presentes representantes da CENOR, e poderão dar

alguns esclarecimentos.

Aquilo que a câmara municipal decidiu, em primeiro lugar, foi fazer um projeto de

execução para a contenção do talude, porque a solução anterior veio-se a revelar

insuficiente. Depois, também adjudicou um projeto para o recalçamento das

fundações do lote 1, para perceber o que se poderia fazer relativamente a este
lote.
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Quanto à pergunta que o Sr. Ricardo coloca, se depois destas intervenções é

possível ou não os moradores voltarem ao prédio, há uns tempos atrás teve uma

conversa, numa reunião com o Eng~ Carlos Saião, que está hoje presente, da

CENOR, e este disse-lhe que é sempre possível recuperar um prédio, relativamente

aolotel.

No que respeita ao lote 2, em que as questões estruturais estão de tal maneira

deterioradas, não há grandes condições, e aquilo que os técnicos lhe dizem, tendo
em vista o deslocamento que o lote 2 já apresenta, é que a solução mais adequada

é demolir aquele prédio.

Há uma pergunta a que não sabe responder, quando é que os moradores voltam

aos prédios, pensando, por seu lado, que os projetos estarão concluídos daqui a

um mês e meio ou 2 meses. No entanto, no que concerne ao projeto de execução

da contenção do talude, ele já tem execução, tendo em vista o que as leituras

apresentavam, e de acordo com o que a CENOR informou. Mesmo antes destes

relatórios últimos, e que fizeram com que se decidisse o que se decidiu, já a
CENOR tinha dito que a execução dos trabalhos a desenvolver deveria ser feita em

dois momentos. Para já, aliviar toda aquela massa, de 11 70Cm3 de terra, e

provavelmente já terão saído uns 8 00Cm3 de terras.

Aquilo que a CENOR dizia antes deste relatório das leituras, do LNEC, era que o

trabalho devia ser feito em duas fases, primeiro retirar imediatamente as terras da

crista do talude, inclusivamente rapar a estrada que existia de acesso à discoteca,

e prosseguir em toda aquela zona, até se concluir o estudo, em termos da solução

para segurar a encosta, e a CENOR vai apresentar mais que uma proposta. Depois

terá que se decidir e avaliar, em reunião de câmara, quando houver esses dados,

para ver qual o melhor caminho a seguir.

Neste momento as dificuldades de emergência estão resolvidas, as pessoas foram

retiradas do lote 3 por prevenção, não por causa do talude, mas sim da fragilidade

do lote 2, se eventualmente o talude tivesse deslizado, e se tivesse encostado ao
lote2.

Há questões de caráter técnico que não tem o atrevimento de poder estar a

responder, mas há pessoas que o podem fazer, que estão presentes na sala.

Interveio a Sr? Presidente, solicitando a intervenção do representante da CENOR,
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quanto ao facto da situação que afetou o lote 3 ser diferente, e que agora levou a

tomar a decisão imediatista de retirar as pessoas durante os dias em que se

aliviava o talude, e que tinha um efeito diferente daquilo que eram as patologias

apontadas em relação aos outros 2 edifícios, que têm problemas estruturais, que

aliás até têm a ver com as próprias fundações do edifício, que são diferentes em si.

No modelo construtivo desenvolvido o que lhe foi dado a perceber ao longo deste

tempo é que os lotes 1 e 2 foram construídos de uma maneira, e o lote 3 foi

construído de outra, mas o Eng2 Carlos Baião saberá explicar, já que a própria não

é técnica, nem domina a área.

O Eng~ Carlos Baião tomou a palavra, referindo, quanto ao que se passa em

relação à diferenciação das situações, e do que há conhecimento em termos de

análise dos projetos que existem disponíveis, que se verifica que o projeto dos

edifícios, quer do lote 1, quer do lote 2, tem uma série de carências, ou seja,

quando foi feito o projeto dos edifícios não foi tido em consideração um conjunto

de ações sobre a estrutura dos edifícios que deveriam ter sido consideradas,

nomeadamente há deficiências no projeto ao nível do cálculo das sobrecargas.

É como se os prédios estivessem calculados à estrutura. Tinha o peso próprio da

estrutura, não tinha o peso próprio das sobrecargas, das paredes, dos mobiliários
que lá se põem dentro, ou das sobrecargas de utilização dos prédios.

Não tinha ainda em consideração uma ação que é talvez mais relevante, que é o
facto de existir um conjunto de terras encostado na parte de trás. Os prédios foram

calculados considerando apenas as ações verticais, desprezando completamente

as ações horizontais, que tinham de ser consideradas no projeto.

Por outro lado, apresenta claras deficiências ao nível da estrutura de fundação, são

2 prédios fundados em sapatas isoladas, superficiais, não são fundações

profundas, com estacas, assentes em cima de um material com muito más

características de resistência e formalidade.
Desta forma, no fundo há uma conjugação de fatores. Os edifícios estão

dimensionados de uma forma muito precária, e construídos de acordo com o
projeto, que por si já tinha alguns problemas estruturais, e assente em cima de um

terreno que não é bom, em termos de fundações.

Acionados pelas ações horizontais promovidas por aquelas terras a tardoz, verifica-
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se um fenómeno, como se as terras empurrassem os edifícios, põem mais carga

nas fundações, e as fundações, como estão dimensionadas no limite, em cima de

um terreno mau, começam a ter excentricidades e a entrar em colapso.

Do que existe informação, a própria estrutura do lote 3 terá sido construída de uma

forma mais robusta. Tem sapatas individuais, mas são maiores, a espessura dos

aterros naquela zona é diferente, as condições não são exatamente as mesmas, a

altura de terras a tardoz também é diferente, e a cota de fundação também é

diferente.
A CENOR não analisou em pormenor o projeto do lote 3, porque nunca lhe foi

solicitada, e aliás as análises dos projetos foram feitas para os lotes 1 e 2, que

eram os que tinham tido as patologias, sendo que explicará de seguida por que é

que se tomou esta medida, ou pelo menos por que é que a CENOR recomendou

que fosse tomada esta medida em relação ao lote 3. Grosso modo, é a

fenomenologia que está por detrás das patologias associadas aos lotes 1 e 2, ou

seja, uma deficiente estrutura, deficientes fundações, que não tiveram em conta os

impulsos horizontais, e em que a conjugação destes fatores levou ao que todos

conhecem.
A CENOR tem a informação de que o lote 3 foi construído com outros cuidados, o

projeto em si nunca o analisou, mas tem uma cota de fundação diferente, está

fundado num estrato diferente, e até hoje não apresentava patologias de

significado.

Quanto ao histórico, e por que é que a CENOR enveredou pela recomendação de

evacuar as pessoas: A CENOR tem o processo recentemente, e a câmara municipal

solicitou-lhe que fizesse um projeto de estabilização definitiva do talude, para
tentar solucionar de vez o problema do talude. No âmbito desse projeto começou a

trabalhar, e há uma fase inicial que é, no fundo, procurar obter informação

suficiente para fazer o projeto.

A informação mais pertinente, a que é mais relevante para fazer o projeto, em

primeiro, é perceber o que se está a passar concretamente no talude. Fazendo um

paralelismo com a medicina, não vale a pena tratar o doente se não se souber qual
é a doença, pois pode-se até fazer pior, e daí ter-se estado, nesta fase inicial, a

fazer um conjunto de trabalhos importantes de sondagens, mais furos e ensaios
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nos terrenos, para determinar exatamente qual o terreno que lá está, quer o

aterro, quer o substrato, e a geometria da massa que está a escorregar, o que é

fundamental para se definir uma solução.
A nível de projeto está-se a acabar esta fase, a recolha de mais elementos, de

modo a consubstanciar um modelo credível e aprofundado do que está em jogo,

estando-se agora a começar uma segunda fase, que é o estabelecimento de

algumas soluções alternativas, possíveis, para estabilizar aquela encosta, no

sentido de propor à câmara municipal esse conjunto de soluções alternativas.

Há sempre soluções alternativas, pode haver mais ou menos, mas algumas

soluções alternativas, em termos de estabilização do talude. Assim, vão-se

apresentar à câmara municipal, e a autarquia, em conjunto com a CENOR e com

quem entender, irá dizer qual vai fazer, pois há sempre uma trilogia, prazo de

execução, custos e garantia de segurança, o que tem de ser avaliado. Escolhida a
solução, vai-se partir para o projeto de execução.

Entretanto, estava a CENOR neste processo, que é o natural processo de

desenvolvimento de um projeto, quando começa a ser confrontada com os

resultados das leituras que o LNEC tem vindo a fazer ao longo dos anos no talude.

Concretamente é a Geotest que faz, mas fornece as leituras ao LNEC, que elabora

os relatórios para a câmara municipal.

Naquilo que tinham sido os deslocamentos que tinham vindo sempre a aumentar

ao longo dos anos, verificou-se, há cerca de um mês e meio atrás, um

aceleramento nos deslocamentos. Desta forma, mesmo antes de a CENOR ter

desenvolvido qualquer das soluções de estabilização, começou a olhar para

aqueles gráficos, e informou a câmara municipal que mesmo antes do projeto estar

acabado, pois demora tempo, cerca de 3 ou 4 meses, desde o início até ao fim,
teria de haver já uma medida mitigadora do problema, porque senão poderia haver

risco de parte ou de todo o talude vir a colapsar.

Desta forma, a CENOR fez um projeto rapidamente, da chamada intervenção

imediata, de aliviar peso em cima do talude, pois é um mecanismo de

escorregamento, e uma das soluções mais elementares é retirar peso de cima. Ao
tirar o peso de cima, alivia a carga, e há menos tendência a escorregar.

Desenvolveu-se este projeto, que se pode chamar de intercalar, e a câmara
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municipal tinha tudo preparado para ser implementado a partir de hoje, quarta-

feira, só que com o “andar da carruagem” desenvolveram-se gráficos com o que o

LNEC ia medindo, e cada vez o processo acelerava mais. A CENOR disse então que

a rutura estava iminente, de acordo com a experiência e tudo o que sabe.

Os lotes 1, 2 e 3 do bloco B têm uma particularidade, estão localizados exatamente

no centro de gravidade do escorregamento, estão na zona central. Aquele talude,

quando escorregar, vai ter tendência a que as terras se concentrem na zona destes

3 lotes. Há ali um efeito “concha”, e é onde as forças se vão instalar. Dado o indício

claro de ruína do talude, e uma vez que o lote 3 era o único que estava habitado,

os lotes 1 e 2 estavam desocupados, as pessoas que estariam em risco, caso

houvesse o escorregamento, seríam obviamente as do lote 3, e daí a CENOR ter

tomado a decisão de retirar as pessoas de casa e acionar de imediato o tal projeto

que era para começar na quarta-feira, tendo começado no sábado, às 07h00, com

aretiradadasterras.
O lote 3, de per si, como está “mais bem construído”, tem menos patologias,

provavelmente, apesar de não se saber, porque há coisas que não se dominam,

conseguiria suportar o encosto das terras provenientes do escorregamento, mas há
uma particularidade, ao lado deste lote estão os lotes 1 e 2, que estão muito

debilitados, sobretudo o lote 2, que podia entrar em ruína, e arrastar consigo o lote
3, daí se ter tomado a decisão de retirar as pessoas.

Está-se a fazer a obra, o LNEC tem vindo, agora quase diariamente, a ler os

instrumentos que estão no talude, para ver se há uma reação do talude aos

trabalhos que estão a ser feitos, ou seja, se permite retomar condições mínimas de

segurança para que as pessoas do lote 3 retomem a sua habitação.

Obviamente há sempre risco, no limite, e na sequência podem-se colocar todos os

cenários, desde o mais simplório, o mais otimista, ao mais dantesco, mas não foi

colocado um cenário dantesco, foi um cenário que considera ser de precaução.
Em relação ao escorregamento, é preciso falar um pouco sobre a fenomenologia do

escorregamento. Os escorregamentos de solos, e não de taludes rochosos, que são
dois fenómenos completamente díspares, ocorrem com algum tempo.

Num talude rochoso as coisas ocorrem momentaneamente, quando há aquilo a que

se chama derrocada, que entra em instabilização e de repente cai tudo, sendo que
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o talude de solo, ainda por cima, neste caso concreto, armado com geogrelhas,

que foram colocadas há uns anos atrás na tentativa de estabilização do talude,

confere a toda aquela massa de solo um caráter dúctil, ou seja, quando escorrega

começa por abrir fissuras cada vez maiores em cima, na crista, e vai começando a

escorregar pela encosta a baixo, Os solos vão-se adaptando, e de repente está
tudo láembajxo.

Foi informado pela câmara municipal que a mesma tem um plano de contingência,

para atuação em caso de uma ocorrência deste tipo, ou seja, estes fenómenos dão

sempre algum tempo de reação às populações, e tudo isto se passa no plano

daquilo que é o conhecimento científico, pois se lhe perguntarem a certeza, de

quanto tempo vai demorar a ocorrer o escorregamento, não o pode afirmar, nem

ninguém o poderá fazer no seu perfeito juízo científico.

Recorda a este respeito o escorregamento que se passou no ano passado, que

fechou a CREL, que demorou uma semana a ocorrer. As terras começaram a

escorregar, foram invadindo a CREL, a Brisa foi retirando de baixo, sendo que

aquilo tem 36 metros de altura, e é maior do que um prédio de 8 andares.

Interveio o Sr. Ricardo Santos, dizendo que não é político, não quer ser, e acha que

não tem jeito nenhum para ser político, mas tem de fazer algumas perguntas.

Começou-se a dizer que a construção do lote 1 e do lote 2 é diferente da do lote 3,
e chega-se à conclusão que a CENOR não analisou o projeto do lote 3, apesar de

não ter culpa disso. Assim, qual é o tipo de fundações do lote 1, lote 2 e lote 3? São

fundações diretas ou indiretas? Gostaria que o Eng2 Carlos Baião explicasse qual a

diferença entre fundações diretas e indiretas.

Interveio o Eng~ Carlos Baião, começando por explicar que os pilares são a

estrutura que traz as cargas verticais do edifício para o nível da fundação.

Interrompeu o Sr. Vice-Presidente, mencionando que se está presente mais para
tentar encontrar soluções do que propriamente para explicações de caráter

técnico, de qualquer modo, pode aproveitar-se a circunstância de estarem

presentes 2 técnicos, e ao próprio faziam bem as explicações, porque não é
técnico. Contudo, não é esse o motivo principal da reunião, pelo que, se se estiver

de acordo, passará a palavra ao Sr. Vereador Rui Rei, e depois vai ter que se

terminar
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A uma interpelação para intervenção do Sr. Armando Gonçalves, respondeu que se

for para falar de coisas absolutamente concretas, responder-se-á, mas se forem de

caráter técnico, são importantes, só que para a situação presente valerá a pena

ver se há soluções para resolver os problemas.

Interveio o Sr. Armando Gonçalves, sugerindo, como está presente a maioria dos

moradores do lote 1, que o Sr. Vice-Presidente questione se os mesmos estão de
acordo que haja uma abertura do prédio, na sexta-feira à tarde.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que pela câmara municipal não há problema

absolutamente nenhum, é mais uma vez que a fiscalização lá vai, está lá para isso,
e irá, depois irá ao sábado, e os dias que forem necessários.

Foi colocada uma proposta concreta, sexta-feira, e questiona a que horas, ao que

lhe foi respondido durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h00.

O Sr. Vice-Presidente interveio novamente, perguntando se todos estavam de

acordo e, como ninguém se manifestou, disse que ficava marcado para sexta-feira,

dasl4hOOàsl7hOo.
Prosseguiu, colocando uma questão que para a câmara municipal é fundamental.

Apesar de ser um pouco complicado, porque há contornos de caráter jurídico, para

se resolver o problema do acesso é preciso entrar no átrio para ligar o disjuntor,

que pensa terá disparado, ou alguém foi lá mexer. Assim, é preciso reparar o vidro,

partir o vidro e colocar um novo, bem como pôr a funcionar a energia elétrica,

sendo necessário, estando os moradores presentes, que autorizem a câmara

municipal a fazer este tipo de trabalho. De modo próprio a autarquia não o pode

fazer, não pode chegar ali, partir o vidro, e pôr outro, é preciso haver autorização

dosmoradores.
Interveio a Sr~ Presidente, informando que a única coisa que é precisa é que

alguém responsável pelo condomínio assuma a responsabilidade de autorizar que

isso se faça, e que amanhã, se possível, esteja lá presente, sendo que se fará,

como já disse, aquilo que os moradores estão a pedir.

Esclareceu ainda que a câmara municipal não arrombou prédio nenhum, com pé de

cabranenhum.
O Sr. Vice-Presidente interveio novamente, dizendo que o que é preciso é que
desta reunião saia uma decisão que autorize que amanhã a câmara municipal
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mude o vidro. Se os moradores autorizarem, amanhã vai-se mudar.

Tomou a palavra a Sr~ Helena Carvalho, referindo que é uma das moradoras, e não

vai dar resposta nenhuma. Os moradores vão falar, essa é uma decisão de todos,

porque cada um tem uma habitação. Da sua parte é não, quanto aos outros, só

depoisdefalarem.
Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que a Sr~ Helena Carvalho vai analisar com os

outros moradores, pelo que solicita que informe amanhã de manhã a câmara

municipal de qual foi a decisão, e é isso que pede.
Agora, como ficou claro, há um problema subjacente a esta decisão, que é o de se

poder aceder às caixas do correio, e ir verificar se nas casas tudo está em ordem, o

que lhe parece ser importante. Por isso, vale a pena avaliar a decisão em função

disso mesmo, porque os moradores ficarão muito mais descansados ao irem dentro

das casas, verificarem que não aconteceu nada, e irem às caixas do correio buscar

acorrespondência.
A câmara municipal está também disponível para marcar um dia em que se vá lá

com regularidade até que o assunto se ultrapasse, para que possam efetivamente

obter coisas de que necessitem, entre elas a correspondência e tudo o mais.

Espera que não haja dúvidas, ou seja, este assunto é também completamente novo

para a câmara municipal, e a forma de lidar com ele é a forma como a autarquia é

orientada pelo seu advogado. Não se está a fazer nada que seja para prejudicar os

moradores, e se a munícipe não acredita nisso, também não tem muita forma de a

convencer. É verdade, porque esta é uma preocupação, uma fonte de despesa, e

diriaatéum”sarilho”.
A Sr~ Helena Carvalho interveio, questionando se é uma fonte de despesa, e se é

para a câmara municipal, pois o lote 1 está completamente desabitado, e a câmara

municipal não se preocupou em saber onde é que as pessoas se encontram.

Respondeu a Sr~ Presidente que isso não é verdade, tendo a Sr~ Vereadora

Conceição Santos reunido sucessivamente com a Sr? Célia Graça.

Interveio novamente a Sr~ Helena Carvalho, dizendo que os moradores do lote 3,

provisoriamente, tiveram que se deslocar para outro alojamento. Foi

provisoriamente, têm data para regressarem às suas casas, e esta é a única

questãoquequercolocar.
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Todos compraram uma habitação, não compraram um prédio, cada um comprou

uma habitação com licença de habitação, não roubaram uma casa, e neste

momento os moradores do lote 1 não podem entrar dentro das próprias casas, e
não têm sequer data para entrar, têm que pedir autorização à câmara municipal

para entrar, e é só essa a questão.

A Sr~ Presidente retomou a palavra, referindo que vai colocar uma questão ao

LNEC e ao advogado da autarquia, e pede o favor para o advogado dos moradores

estar presente, pois quase que só “à força” é que fala com o da câmara municipal.

Os advogados têm uma forma de tratar destas coisas que às vezes ultrapassam

dificuldades que outros que não são não conseguem ultrapassar, e vai marcar uma
reunião com caráter de urgência, em que devem estar os moradores, o advogado

dos mesmos, e se assumirem que se pode libertar a questão do selo, e podem lá ir

todos os dias a casa, deixando isso de ser uma preocupação, por causa da

ausência de riscos, nem quer outra coisa, assim como o executivo municipal. Pode
falar por grande parte do executivo municipal, e não se quer outra coisa.

A câmara municipal sente-se absolutamente desconfortável com esta situação,

mas o que o LNEC diz, e da maneira como a questão foi colocada em determinado

momento, até parecia que as casas caíam no dia a seguir.
A Sr~ Helena Carvalho participou em várias reuniões, e também ouviu a mesma

coisa, não podendo a própria dizer se o LNEC diz o que diz por uma razão de

salvaguarda de si próprio, ou porque efetivamente há ali um problema claro, que
isto possa acontecer. É esse risco que não se pode correr, porque quando se

analisou este assunto houve pessoas, e algumas estão hoje na sala, que disseram
“isto não caiu até agora, também não vai cair”. Não sabe responder, e duvida

mesmo que alguém saiba, sendo por isso que se tomaram estas decisões.
Se os moradores querem ter acesso livre à casa, torna-se necessário que os

advogados digam que a câmara municipal o pode fazer. Até pode ter de ir,

enquanto representante do município, a tribunal, e perguntarem-lhe por que é que
tomou esta decisão, e dirá que foi porque lhe foi dito que a vida das pessoas

estava em risco, e é só por isso, mais nada.

Interveio a Sr~ Helena Carvalho, mencionando que a vida das pessoas estava ém

risco naquela casa, mas questiona se a Sr~ Presidente sabe onde estão as pessoas
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que lá estavam a morar, se sabe onde moram os moradores que lá estavam.

Os moradores tinham uma habitação, tinham confiança na habitação, e a Sr~

Presidente, que estava tão preocupada com a segurança das pessoas, sabe onde é

que as pessoas estão a morar neste momento?

A Sr~ Presidente tomou a palavra, dizendo que vai responder aquilo que sabe, não

tendo conhecimento se as pessoas estão em casas com menos segurança do que

aquela. Pensa que não estarão, porque a opção não seria nesse sentido.

Os moradores, depois de terem recusado aquilo que eram as únicas possibilidades

da câmara municipal para os alojar, decidiram que iam alugar casas, e a Sr~

Vereadora Conceição Santos, que sempre esteve disponível para falar com eles,

em relação àquilo que era o alojamento, entregou uma proposta de acordo, em

que a câmara municipal assumia metade da renda. Só houve um agregado que

escolheu uma casa, e posteriormente veio dizer que a não queria.

A câmara municipal está disponível, como no primeiro dia, para assumir parte

dessas despesas, que seria equivalente àquilo que, face aos rendimentos de cada

um, teriam de pagar numa das casas do município.

Solicitaram os moradores que a proposta de acordo lhes fosse entregue para

analisarem com o advogado, o que é perfeitamente razoável, mas a câmara

municipal já começa a estranhar que ao fim de tanto tempo não tenham dado

nenhuma resposta.

Voltando a falar daquilo que os moradores estão sucessivamente a invocar, há

duas questões. Uma delas é quando é que os moradores podem voltar às suas

habitações.
De acordo com aquilo que foi a informação dada pelo LNEC, e que tem sido

acompanhada de alguma forma pela CENOR, verificou-se que depois da demolição

controlada do lote 2 diminuiria o risco da instabilidade do lote 1, e que se iria

analisar a possibilidade de voltarem a casa.

Ninguém parte para a demolição de um edifício que constitui um ativo no seu

imobilizado, pelo que a Bolsimo entendeu desenvolver um conjunto de análises,

pareceres jurídicos, teve que fazer reuniões de administração para tomar uma
decisão, e neste momento o projeto de demolição foi feito, enviado ao LNEC, pois

não só a câmara municipal exige que o Laboratório o analise, como o LNEC está
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em estreita colaboração com a autarquia, e assim o entendeu também fazer,

contando-se que durante a próxima semana esteja já em poder da câmara

municipal a apreciação do LNEC, e quase que um licenciamento para se avançar

para a demolição.

Quando se começou a falar sobre isto, achava-se que em fevereiro iria começar,

porque tudo era muito urgente, mas a verdade é que não foi assim. Não se

dominam estas questões do tempo necessário para o desenvolvimento dos

procedimentos técnicos e para se tomar uma decisão, que não foi a câmara

municipal que tomou, e que tentou tomar estas decisões, não em cima do joelho,

mascomtodaaurgência.
Na sexta-feira, ao fim do dia, já eram 20h00, contactou com a Eng~ Rosário Ferrão,

dizendo-lhe que tinha sido contactada pela Eng~ Ana Vieira, do LNEC, dando conta

que havia uma possibilidade de iminente rutura do talude, e que teria enviado um

e-mail para o serviço. A Eng~ Rosário Ferrão já não estava no serviço, mas a

própria e o Sr. Vice-Presidente estavam em serviço, e acionaram um conjunto de

medidas. Tem consigo o último e-mail, às 23h54, de sexta-feira, o que permite

verificar que efetivamente não pararam um bocadinho.

Reuniram no sábado de manhã, reuniram à tarde, e à noite as pessoas foram
dormir para o hotel, embora o Eng~ Carlos Baião tivesse explicado, como voltou

hoje a referir, que a rutura do talude não seria abrupta, em que o talude caía de

repente, atravessava a rua e caía nos logradouros, mas como era um volume de

terras muito grande podia criar ali situações de instabilidade, que seriam sempre

piores para o lote 1 e lote 2. O lote 3 tem uma construção mais robusta, mais forte,

e as terras iriam deslizar lentamente, poderiam demorar várias horas a deslizar,

mas entendeu-se que as pessoas não deviam estar sujeitas a esse sobressalto,

porque era de noite, e as coisas de noite tomam uma dimensão completamente

diferentededia.
Uma coisa dessas acontecer de noite é o pânico, de dia a pessoa vê e toma

medidas, pelo que se chamaram as pessoas, explicou-se e foi dito que tinham de
sair naquele dia. As pessoas compreenderam e saíram naquele dia. Disse-se que a

perspetiva era regressarem na quarta-feira às residências, se as leituras depois da

intervenção dessem sinais de inversão do processo que estava a acontecer, sinais
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de estabilização.

Marcou-se reunião para terça-feira à noite e quarta-feira, e na terça-feira à noite,

contrariamente ao que era expectável, o LNEC não tinha analisado as medições

ocorridas durante o dia de segunda-feira. A câmara municipal, que esteve sempre
em contactos diretos, quer com o Sr. Presidente do LNEC, quer com os técnicos

envolvidos, verificou que não havia ainda condições, até porque havia uma coisa

que todos compreendem muito bem.

As explicações que têm sido dadas pelo Eng2 Carlos Baião têm sido muito claras,

como se fosse uma coisa simples, mas o que o engenheiro conseguiu foi

transformar uma coisa muito complicada numa coisa simples de entender. Então, o

que o LNEC disse foi que naquele dia não tinha podido adiantar nada, porque o

simples facto de tantos carros e máquinas terem andado lá em cima introduziu

carga, e não se conseguia perceber se estava a ter algum efeito positivo. Foi o que

o LNEC disse ontem, era preciso esperar para o dia seguinte.

Durante o decorrer desta reunião, e as medições terminaram à hora de almoço,
num e-mail que tem das 18h08, diz o LNEC “aceleração da taxa de formação nos

tubos do inclinómetro li, aos 5 metros de profundidade, redução das taxas de

formação dos inclinómetros 13, 14, IA”, sendo estes os que afetam o lote 3.
Diz ainda o e-mail “aparentemente começa a verificar-se uma resposta positiva às

ações de alívio das terras que decorrem no talude instabilizado, recomenda-se,

porém, que se mantenha toda a área em apertada vigilância do ponto de vista da

observação”, que é o que se está a fazer, e que o Eng2 Carlos Baião já referiu.
Por isso mesmo, garantiu-se também hoje, ao início da tarde, até porque o hotel

precisava de o saber, que esta noite os moradores ainda lá ficam, mas amanhã
poderão regressar às casas.

A vigilância vai-se manter, até porque a CENOR vai continuar a fazer o trabalho, no

sentido do parque de estacionamento da discoteca e daquela zona. Assim, vai

continuaraintervir.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que gostaria de fazer só

duasprecisões.
Em primeiro lugar, quanto às informações que a Sr~ Presidente dá aos moradores,

os membros da Coligação Novo Rumo não têm conhecimento delas, e voltam a
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dizer que as decisões tomadas pela câmara municipal, neste caso pelo Partido

Socialista, só ao Partido Socialista dizem respeito, porque disseram, inclusivamente

ao Dr. Manuel Rodrigues, na presença de alguns moradores do lote 1, no que

respeita às habitações dos moradores do lote 1, que têm a profunda convicção, da

análise dos documentos, que a câmara municipal é responsável pelo que se

passou, e deve imputar responsabilidades aos empreiteiros e aos projetistas.

Foi o que disseram, na presença do Dr. Manuel Rodrigues, e dos moradores do lote
1 que estavam na reunião naquele momento, continuam a dizer, e mais,

apresentaram as propostas, que não foram rejeitadas, e portanto não tiveram

conhecimento de nenhuma proposta aos moradores para pagarem 50%, pois mais

uma vez, voltando a repetir o que já disse, os moradores não têm de pagar coisa

nenhuma, porque a responsabilidade não lhes assiste.

Assiste à câmara municipal, empreiteiro e projetista daqueles lotes, e era isso que

a autarquia deveria assumir de uma vez por todas, e dizer ao Dr. Manuel Rodrigues

que tem de dialogar. Não sabe até por que é que tem de haver o diálogo entre

advogados, porque o que deveria existir era entre a câmara municipal e os

moradores, na resolução deste problema de uma vez por todas. Só não existe,

porque a câmara municipal não tem a vontade necessária, e neste caso os

membros do PS, que não são a maioria deste órgão, de resolver o problema, e têm

tomado decisões absolutamente ilegais, que não têm a cobertura do órgão.

Quando se fala que os moradores não fizeram as obras, ainda hoje volta a

perguntar quais obras é que deveriam ter feito, pois se tivessem feito as obras que
o executivo PS disse que eram de reforço de estruturas, há 10 anos, hoje ter-se-ia

o mesmo problema, porque ainda hoje não se sabe a que profundidade está o

ponto que é considerado seguro para a fundação dos edifícios.

Coloca então três questões. Ouviu, ao contrário do que diz a Sr~ Presidente, que o

Eng~ Carlos Baião fez uma explicação clara, e do seu ponto de vista, foi clara, mas

com uma ausência de sustentabilidade. O Eng9 Carlos Saião diz que a CENOR

avaliou o lote 1 e o lote 2, não avaliou o lote 3, e se não avaliou o lote 3, não pode

afirmar que o lote 3 está em melhores condições que o lote 1 ou o lote 2.

Os membros da Coligação Novo Rumo estão tão à vontade, como disseram

também nesta sala, à frente do Sr. Vice-Presidente, na presença dos moradores do
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lote 3, que eram duas ou três pessoas que hoje estão presentes, pelo menos está a

reconhecer uma delas, que o que diz o relatório do LNEC não era em nada do que

estava a dizer a câmara municipal.

O relatório do LNEC o que diz é que os projetos de estabilidade dos edifícios

apresentam falhas ao nível da determinação das ações sobre a estrutura, não

satisfazendo as exigências de segurança regulamentares. Não sabe se os senhores

vereadores o leram, mas o relatório é muito claro sobre esta matéria.
O Eng2 Carlos Baião, a determinada altura, e na pergunta que lhe foi feita se a

CENOR avaliou o lote 3, respondeu que não, pelo que se não avaliou, não pode

dizer que o lote 3 tem uma construção mais robusta, não tendo nenhuma condição

que lhe permita avaliar isso.

Depois, ainda diz mais, além disso os edifícios necessitariam sempre de

intervenções de reabilitação ao nível da superestrutura e das fundações, e no

projeto de estabilidade dos edifícios o cálculo das fundações não tem em

consideração o estudo geológico/geotécnico já realizado à data, à época, em 1997
ou 1996, que já evidenciava a necessidade de atingir maiores profundidades no
caso da solução das fundações em sapatas.

É muito claro, ou seja, mais uma vez se anda a tentar “tapar o sol com a peneira”,

e não se vai lá desta forma. Se o executivo algum dia fizer “continhas”, de quanto

custa suportar aquela encosta, e quando é que se vai algum dia reabilitar aqueles

edifícios, para ficarem próximo dos normais, duas casas não chegam para pagar

aquflo.
Por isso é que a sua coligação diz à câmara municipal, desde o primeiro dia, que

era fundamental analisar desta forma, e chegar a acordo com os moradores.

Tendo sido interrompido pelo Sr. Vice-Presidente, que disse já ter percebido bem o

que é que está em causa, respondeu que o Sr. Vice-Presidente não percebeu, que o

próprio tem 40 anos, família e filhos, e tem a responsabilidade necessária de quem

sempre viveu do seu trabalho.

Perguntou o Sr. Vice-Presidente o que é que isso tem a ver com o assunto, ao que
o Sr. Vereador Rui Rei respondeu que há pessoas que já se esqueceram do que é

trabalhar há muito tempo.

Interveio a Sr~ Presidente, dizendo que não vale a pena pretender ofender as
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pessoas, ao que o Sr. Vereador Rui Rei respondeu que ofendido está o próprio, com
as propostas que a Sr~ Presidente faz, nas costas dos vereadores, sem passar as

propostas que lhe são feitas em reunião.
A Sr? Presidente interveio, referindo que isso não é verdade, e que o Sr. Vereador

pode provar isso, sempre, a qualquer momento.

O Sr. Vereador Rui Rei interveio, dizendo que já provou, ao que a Sr~ Presidente

respondeu que não, que o Sr. Vereador veio fazer uma diatribe, com intenções

claramente políticas, e não tratou do assunto com a responsabilidade com que ele

devesertratado.
Tomou a palavra o Sr. Vereador Rui Rei, mencionando que o processo começou em

1992, e já quando a Sr~ Presidente chegou à câmara municipal, em 1997, teve

informações claras, quer do LNEC, quer dos técnicos da autarquia, quer dos

moradores, de todo o processo.
A Sr~ Presidente é presidente da câmara municipal desde 1997, até 2013, e não

tomou nenhuma decisão face aos lotes. Então, quem é que andou a fazer diatribes,

e quem é que andou a fazer “brincadeira” com os lotes?

O relatório do LNEC diz também, sobre a contenção da encosta, que a câmara

municipal tinha duas propostas, e escolheu aquela que não servia nenhum dos

efeitos da encosta. É verdade, é o que diz o relatório, e se não é, a Sr~ Presidente

deveprovarocontrário.
Os membros da sua coligação apresentaram em reunião uma proposta muito clara,

a de assumir as responsabilidades face aos moradores do lote 1, e a Sr? Presidente

deu instruções ao Dr. Manuel Rodrigues, que colocou ao próprio, em reunião, a

questão de que estaria a tomar uma decisão ilegal. Não toma nenhuma decisão

ilegal, e decisões ilegais são as que já se fizeram em reunião, de tomar opções que

estãoerradas.
Esta que propõe não é errada, tem o relatório na íntegra, das vistorias de toda a

gente, e das licenças que o executivo passou, que não devia ter passado. Fala das

licenças de habitação, em que o executivo já sabia que os edifícios apresentavam
fissuras, tinham problemas de construção, e passou tudo isto, sabendo toda esta

situação, e reporta-se ao Sr. Vice-Presidente, ou ao seu antecessor, sendo que em

1997 e 1998 o Sr. Vice-Presidente já era da câmara municipal.
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Tendo o Sr. Vice-Presidente pedido ao Sr. Vereador Rui Rei para ter juízo, este

respondeu: “Juízo tem o Sr. Vice-Presidente, que nem sabe do que está a falar”.

Interveio novamente o Sr. Vice-Presidente, referindo que o que o Sr. Vereador Rui

Rei quer não resolve o problema das pessoas.

Questionou o Sr. Vereador Rui Rei por que é que não resolve, dizendo também que
o Sr. Vice-Presidente não resolveu nada.

Tendo o Sr. Vice-Presidente solicitado ao Sr. Vereador Rui Rei para ter vergonha,

respondeu este: Vergonha teria o próprio, se ocupasse o lugar do Sr. Vice-

Presidente, e não resolvesse o problema destas pessoas.

Disse ainda que este processo estava no seu gabinete quando chegou à câmara

municipal, e foi-lhe retirado, para passar para o Sr. Vice-Presidente, sendo esta a

verdade, e considera que as pessoas têm de saber a verdade, para resolverem os

seusproblemas.
A Sr~ Presidente interrompeu a conversa, dando por terminada a reunião.

Perguntou o Dr. Fernando Barreiros se se pode considerar o ponto aprovado, tendo
a Sr~ Presidente respondido afirmativamente.

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

Vice-Presidente.
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Assunto: DESPACHO - DESOCUPAÇÃO DO LOTE 3, DO BLOCO B, DA QUINTA DE

SANTO AMARO - MONTE GORDO - VILA FRANCA DE XIRA

Presente para ratificação o despacho da Sr~ Presidente, datado de 2013/03/16,

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

referente à desocupação do lote 3 do bloco B da Quinta de Santo Amaro, em Vila

FrancadeXira.

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr~ Presidente.
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1. Assunto: EXECUÇÃO DE 3 CAIS DE PESCA PARA OS AVIEIROS DA PÓVOA DE SANTA

IRIA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 352/13, de

19/03, do DOVSM/DGE, para deliberação no sentido de não considerar o

concorrente n~ 2 — M. Couto Alves — Construções, SA, por não ter apresentado a

proposta nos termos em que a mesma é definida no artigo 56~ do Código dos

Contratos Públicos, e da adjudicação da empreitada da execução de 3 cais de

pesca para os Avieiros da Póvoa de Santa Iria, ao concorrente Irmãos Cavaco, SA,

pelo valor de 221 203,00€, acrescido do IVA, sendo o prazo de execução de 45

dias.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 352/13, de 19/03, do

DOVSM/DGE, 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.

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

Vice-Presidente.

61.3 cais Pesca
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta.

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, salvo indicação em

contrário.

Encerramento às 19,40 horas.
Esta ata foi aprovada, por unanimidade, na reunião de câmara de 2013/05/08,

tendo sido dispensada a leitura da mesma, por ter sido previamerite distribuída a

todos os membros do órgão executivo.

E eu,~n~~6~€ , ernando Paulo Serra Barreiros,

Chefe da Divisão de Assu os J rídicos, em substituição da Diretora do

Departamento de Administraça ral, a subscrevi.

A Presidente da Câmara Municipal,

- Maria da Luz Rosinha —

folha.encerra


