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2014: Atividade municipal revisitada
(Câmara Municipal)

Janeiro

9 Press-release “Visita a Colares de parte do Executivo Municipal. Lapso
ou talvez não”
Para amanhã, dia 10 de Janeiro, foi marcada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, uma visita a Colares, que contemplará
deslocações a diferentes instituições, visando, igualmente, “tomar o pulso” àquilo
que são os problemas identificados na freguesia.
Normal seria, quer do ponto de vista democrático, quer ético, que as diferentes
forças políticas representadas no Executivo Municipal e Assembleia Municipal
fossem convidadas a integrar a comitiva.
Ora, mesmo tendo sido manifestada em sede de Reunião Camarária, o óbvio
interesse que os Vereadores eleitos pelo Movimento Independente “Sintrenses
com Marco Almeida” reconheciam em integrar a comitiva que se deslocaria para
tal efeito, o convite acabaria por não se concretizar.
Certamente por lapso? Ou talvez não?
Porque, para além da nossa determinação em continuar comprometidos com
Sintra e por Sintra, há um histórico de relacionamento e de trabalho desenvolvido
em parceria com as instituições que serão agora visitadas nesta ocasião pelo
grupo convocado pelo Senhor Presidente da Câmara e do qual nos vimos
surpreendentemente alheados, branqueando aquele e claramente
desrespeitando a representação que milhares de sintrenses quiseram assegurarnos nas últimas eleições autárquicas, não podemos deixar de expressar o nosso
profundo repúdio pela atitude assumida e pelo que revela de falta de cultura
democrática.
A jeito de remate final, recorde-se que o Dr. Basílio Horta e o Partido Socialista só
venceram a Câmara Municipal de Sintra por 1700 votos, num total de 309 mil
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eleitores e que visita uma freguesia – Colares -, cuja presidência foi eleita com
maioria absoluta através do Movimento Independente “Sintrenses com Marco
Almeida”.

21 Reunião de Câmara, 6ª – Ordinária e Pública
Apresentada a seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO (ANEXO À ATA DE 21 DE JANEIRO
DE 2014)
Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Sras e Srs Vereadores, Sra Chefe de Gabinete, e hoje, permita-me Sr. Presidente,
que enderece um cumprimento especial aos funcionários afetos ao GOM que, de
forma diligente e expedita, têm feito chegar toda a documentação para análise,
para além da disponibilidade sempre revelada. Numa época em que os
funcionários públicos tão injustamente têm sido tratados, nunca é demais
destacar o trabalho e o empenho dos colaboradores da autarquia e dos
funcionários públicos em geral.
No que se refere à questão em análise, ao ponto único da ordem de trabalhos,
passamos a expor a posição dos vereadores da bancada do Movimento Sintrenses
com Marco Almeida. Assim, em primeiro lugar, parece-nos que, no âmbito da
delegação de competências aprovada pela Câmara no Sr. Presidente, não haveria
necessidade de submeter ao órgão executivo esta proposta (se assim não fosse, o
Sr. Presidente, certamente, não teria assinado o acordo com a FESAP, sem o ter
submetido à apreciação do órgão executivo). Contudo, tendo em conta
afirmações anteriormente expressas pelo Sr. Presidente, que traria sempre ao
grupo dos vereadores todas as questões que considerasse pertinentes, como é o
caso, para aprovação em reunião, percebemos que pretenda legitimar uma
decisão, que, no nosso entender, já foi tomada e que poderia ser sempre tomada
pelo Sr. Presidente.
Somos totalmente a favor da manutenção do horário de trabalho de 35 h
semanais e de sete horas diárias para todos os funcionários da autarquia, sem
qualquer exceção, independentemente de serem ou não sindicalizados. Repito:
somos totalmente a favor do horário de 35 horas semanais e de sete horas diárias
para todos os funcionários do município, sem exceção. Concordamos com a
generalidade dos considerandos que sustentam a proposta, para além da
perturbação que iria provocar no seio das famílias, há ainda a considerar que o
aumento diário de 1 hora implicaria mais uma perda efetiva de salário, a acrescer
ao que todos já vão perder no presente mês, fruto da aplicação das novas tabelas
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de IRS que, mais uma vez, irão penalizar os funcionários públicos e o seu poder de
compra. Por outro lado, seria pertinente fazer um estudo que possibilitasse
verificar se a produtividade aumentaria, o que não nos parece, bem pelo
contrário, apenas iria aumentar ainda mais a desmotivação e um menor
empenho, aliado ao facto de certamente os custos de funcionamento
aumentarem, fruto de uma maior permanência no local de trabalho.
O Sr. Presidente assinou, no passado dia 10 de janeiro, o acordo com a FESAP, que
representa um universo global de 128 trabalhadores (tendo em conta informação
em anexo à presente proposta), no âmbito legítimo das suas competências. Tendo
em conta o exposto ainda na proposta, pretende-se manter o horário das 35
horas a todos, enquanto decorram os processos legais e negociais em curso. Essa
opção poderia ser tomada pelo Sr. Presidente, repito, tendo em conta o que já foi
exposto anteriormente. Contudo, e após análise do acordo já outorgado,
mantêm-se duas cláusulas, nomeadamente a 12ª, da Adaptabilidade, e a 13ª, do
Banco de Horas, que nos oferecem muitas dúvidas quanto à sua aplicabilidade,
até no caso de não existência de concordância por parte do trabalhador. É do
conhecimento público que estas 2 cláusulas têm sido muito questionadas por
outras organizações representativas de um maior universo dos trabalhadores do
município, assim preocupa-nos muito, para além das dúvidas na sua real
aplicação, a perturbação social que desta aplicação possa advir.
O que irá acontecer à generalidade dos funcionários do município, caso não exista
novo acordo? Continuaremos a ter distinções face a filiações sindicais? E os
funcionários que não sejam sindicalizados? Trata-se apenas de uma questão
temporal transitória, enquanto os processos judiciais e negociais se encontram
em curso.
Finalmente, Sr. Presidente, e lembrando palavras suas, que registamos sempre
com atenção e respeito, não nos sentimos vinculados a votar favoravelmente esta
proposta, tendo em conta pressupostos apresentados, e ainda outro aspeto, que
consideramos fundamental: o acordo foi assinado, sem que fosse solicitado
qualquer contributo por parte da nossa bancada (recordo a observação do Sr.
Presidente, quando nos abstivemos em relação à proposta da nova estrutura
flexível da Câmara, porque, não sendo essa a nossa opção, não a poderíamos
votar favoravelmente, ao que respondeu que nunca tínhamos apresentado
qualquer proposta); não sendo chamados a participar, abstemo-nos de o fazer.
•

Apresentação de Moção sobre a Co-adopção
“Nem a lei, nem os instrumentos internacionais definem o
que deve entender-se por superior interesse da criança (…)”
(Juiz do Tribunal do Barreiro)
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Considerando que:
1. Recentemente foi aprovada no Parlamento, por 103 votos da bancada socialdemocrata, 93 contra do PS, PCP, BE e Verdes e a abstenção do CDS e de dois deputados
socialistas, a proposta de referendo sobre a co-adopção e adopção por casais
homossexuais;
2. Importa precisar que um pai ou mãe solteiros, divorciados ou viúvos de uma relação
anterior com uma pessoa de sexo diferente que vivam actualmente com um companheiro
do mesmo sexo, formam um novo núcleo familiar inexistente aos olhos do Estado e que a
situação pode piorar se o pai ou mãe biológicos dessa criança falecerem, fazendo com que
legalmente não exista qualquer relação entre o “filho” e o “pai” que lhe sobrevivem, nem
possibilidade de a constituir perante a lei;
3. O reconhecimento da co-adopção vem preencher uma lacuna nos direitos parentais de
casais de pessoas do mesmo sexo, já que através da mesma, o Estado reconhece as
crianças existentes numa relação e família e garante protecção aos mesmos;
4. Tal possibilidade, ao reconhecer a parentalidade de um pai ou de uma mãe perante o
filho biológico ou adoptado do companheiro, permite a construção de planos de vida tão
naturais quanto o de casais de pessoas de sexo diferente e a criação de núcleos de afecto,
de um lar e de uma casa passam a ser possíveis com a segurança que a lei legitima através
da possibilidade de adopção;
5. É por demais defendida por diferentes especialistas a importância dos referenciais
familiares para um crescimento bem sustentado do ponto de vista emocional, com
implicações inequívocas em matéria de realização pessoal e de coexistência saudável e,
por inerência também, para uma coesão social alicerçada em valores estruturantes;
6. Revelando uma abertura e permeabilidade face às mudanças sociais e à alteração do
conceito de família, aprovaram os bispos portugueses uma carta pastoral designada “A
propósito da ideologia do género”, onde defendem que as leis fracturantes em matérias
como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a co-adopção de crianças
por homossexuais “não são irreversíveis”;
7. Aquilo que está em causa é matéria relativa a direitos humanos e que, pelo seu valor
intrínseco, não devem os mesmos, num regime democrático, ser referendáveis,
assumindo-se que os parlamentares enquanto representantes do povo que os elegeu,
funcionarão como mediadores nessa defesa intransigente;
8. Que o PSD, ao recorrer à convocação de um referendo assumiu uma atitude eticamente
reprovável, fugindo ao debate parlamentar e contribuindo para o agravar do crescente
desprestígio da instituição parlamentar e muito prejudica a imagem de um PSD que se
afasta cada vez mais da matriz social-democrata;
9. A disciplina de voto que foi imposta aos deputados do PSD é atentatória dos princípios
individualmente professados e silenciadora do seu livre arbítrio, reduzindo uma questão
tão importante à mesquinhez duma luta partidária, que não dignifica quem a impôs nem a
democracia que conquistámos há 40 anos;
10. Há uma clara violação da lei orgânica do referendo, já que na mesma proposta se
incluem a adopção e a co-adopção, que são matérias diferentes, cuja defesa ou negação
relevam duma estrutura conceptual distinta que importa, pois, ver salvaguardada.
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11. Aquilo que está em causa é o superior interesse das crianças criadas em famílias já
existentes, para quem se defende segurança jurídica e protecção legal, mesmo se “(…)
nem a lei nem os instrumentos internacionais definem o que deve entender-se por
superior interesse da criança (…) e que “(…) o princípio só adquire relevância quando
referido ao interesse de cada criança em concreto, defendendo-se mesmo que haverá
tantos interesses quantas forem as crianças destinatárias (…)”,
A Câmara Municipal de Sintra delibera, na sua Sessão de 21 de Janeiro de 2014:
1. Manifestar a sua preocupação face ao que está subjacente a esta intenção,
independentemente da consulta popular poder vir a ser travada por razões
formais ou não ter o aval do Presidente da República;
2. Enviar esta moção para a Presidência da República, a Assembleia da República e
para a ANMP;
3. Divulgar pelas plataformas digitais da Câmara Municipal de Sintra;
4. Divulgar através dos meios de comunicação social.

31 Press-release “100 dias de demagogia”
O actual Executivo Municipal de Sintra, suportado por uma maioria partidária
artificial, completa hoje 100 dias de mandato
Para lá das dúvidas que o processo de aquisição das ruínas do antigo Hotel Netto,
na Vila de Sintra, suscitam, já que a real intenção subjacente ainda está por
desvendar, este período fica marcado por um conjunto de medidas e projetos que
teimam em não sair do papel.
Esta situação de paralisia tem como origem a estratégia socialista de arranjos de
poderes da Câmara entre o Presidente e o Vice-Presidente, com o objetivo
deste vir a assumir em breve os destinos de Sintra. É o que parece legítimo
depreender-se do facto do presidente eleito ter optado por suspender, em vez de
renunciar ao mandato na Assembleia da República, para o qual foi eleito pelo
Círculo de Leiria.
Os Sintrenses têm o direito de saber quem lidera a Câmara de Sintra: o
Presidente eleito ou o seu putativo sucessor?
É uma exigência democrática.
Demagogia e insensibilidade marcam, pela negativa, a gestão partidária dos
destinos da autarquia.
O corte cego no apoio à saúde dos colaboradores municipais ou a proposta do
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tarifário da água recentemente aprovada, são, só por si, reveladoras.
Mais preocupado em aparecer na comunicação social do que fazer por Sintra, o
presidente eleito viria a confirmar através destas medidas que as promessas
eleitorais não são para levar a sério, nomeadamente quando assumiu o
compromisso com a redução dos custos com a fatura dos SMAS.
Desafiamos o atual executivo municipal a clarificar quem lidera e que comece de
imediato a governar o concelho.
O protagonismo mediático deve dar lugar à concretização de medidas que
contribuam para a superação das dificuldades sentidas pelos sintrenses. As
comunidades escolares, o setor empresarial, as estruturas associativas e as
famílias não têm tempo a perder com vaidades individuais.
Apesar do compromisso na criação de emprego e no apoio às empresas com que
o Partido Socialista e o seu candidato à Câmara nos brindaram durante o período
da campanha, as medidas efectivas tardam e o que é certo é que o desemprego
cresceu em Sintra no mês de Dezembro.
Apesar das dificuldades que nos têm sido impostas, quer no acesso à informação,
quer no ostracismo a que temos sido votados nas reuniões e visitas oficiais às
freguesias, bastante reveladores da falta de cultura democrática e branqueando a
representação que milhares de sintrenses quiseram assegurar-nos nas últimas
eleições autárquicas, manter-nos-emos firmes e determinados no exercício das
nossas funções: por Sintra e por respeito aos 32 mil eleitores que em nós
confiaram, menos 1700 do que aqueles que votaram no PS.

Fevereiro

4 Reunião de Câmara, 7ª – Ordinária e Privada
4

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Aguardada informação relativa ao número de refeições na pausa lectiva do 1º
período;
- Aguardamos informação relativa ao encerramento do polo da juventude de Pero
Pinheiro;
- Ponto de situação relativa ao apoio da Câmara Municipal a munícipes e
comerciantes no âmbito do temporal do dia 6 janeiro;
- Informação relativa à composição do Conselho Estratégico Empresarial;
- Divulgação das moções aprovadas em reunião de Câmara.

5 5 Press-release “Preocupante Crescimento do Desemprego em Sintra”
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O Conselho Estratégico Empresarial reúne hoje pela primeira vez por impulso da
Câmara Municipal de Sintra. Considerando importante a sua constituição e
saudando-a por tal motivo, não deixa de ser relevante que é, até à data, a única
iniciativa do actual Presidente de Câmara nesta matéria.
Se considerarmos que os dados oficiais do emprego no Concelho se agravaram no
passado mês de dezembro, são urgentes todas as iniciativas de estímulo concreto
à economia em Sintra, sendo que esta já não vem cedo.
Efectivamente e contrariando a tendência nacional de redução do desemprego,
os dados de Sintra vão em contraciclo, registando um aumento preocupante no
mês de dezembro e atingindo segundo as estatísticas oficiais do IEFP os 21.394
desempregados.
A criação de emprego e a dinamização do tecido empresarial de Sintra não devem
ser meros argumentos mediáticos mas têm de merecer a plena e efectiva
dedicação do município.
No actual contexto de concorrência e afirmação dos municípios na Área
Metropolitana de Lisboa, perder tempo é comprometer o presente e hipotecar o
futuro. Falta ao actual executivo municipal iniciativa e acção.
Para lá do anúncio sistemático de encontros e reuniões, é importante que o actual
presidente comece a governar. Fundamental a nosso ver seria uma visão
estratégica quanto aos impostos e taxas municipais que permitisse apoiar as
empresas existentes e fixar novas, reclamando-se a introdução de alterações
quanto ao licenciamento, que o desburocratizem e que seja definida uma política
municipal de solos atractiva ao investimento.
Fica ainda por perceber quais as opções do executivo municipal em matéria de
formação e qualificação profissional, quais as opções relativas ao
empreendedorismo e respectiva articulação com os programas de estímulo ao
emprego por parte do Governo.
Lamentamos ainda, que até à data, não nos tenha sido facultada a composição do
Conselho Estratégico Empresarial.

6 6 Press-release “Carta aberta defendendo que a coleção Miró fique
sediada em Sintra”

7

O Movimento Independente “Sintrenses com Marco Almeida” desafia o
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, a disponibilizar o Casino
de Sintra - espaço contíguo ao Centro Cultural Olga Cadaval e onde já esteve
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patente a coleção Berardo -, para acolher as 85 obras de Joan Miró que
pertenciam ao Banco Português de Negócios.
O impasse que atualmente se verifica neste processo, motivado por questões
judiciais que serão clarificadas no momento e em sede próprias, configura uma
excelente oportunidade para impedir a exportação imediata dos quadros e
garantir que a coleção possa ser vista e apreciada pelos portugueses, pelo menos
enquanto este diferendo não se vir resolvido, salvaguardando, assim, o interesse
público e garantindo a permanência da coleção em território português.
A proposta visa assegurar que as obras de reconhecido valor cultural e artístico
sejam expostas aos sintrenses, aos portugueses e aos cerca de 1,5 milhões de
turistas que por ano visitam Sintra, mas também evitar todo e qualquer
aproveitamento político, tendo em especial atenção as eleições europeias que se
avizinham
Os termos e os moldes do acordo que se desejaria ver concretizado com a maior
brevidade, poderiam, por exemplo, prever que parte da receita fosse canalizada
para cobrir os eventuais custos decorrentes do cancelamento da venda e também
contribuir para o estudo da coleção e aferição do respetivo valor e potencial.

5 7 Press-release “Vereadores do Movimento excluídos da Presidência
Aberta”

5 Marcada para hoje pelo Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio
Horta, a 2ª Presidência Aberta, desta feita à União de Freguesias de Queluz e
Belas, viram-se uma vez mais excluídos do grupo de trabalho os Vereadores
eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”.
Apesar de ter sido manifestada de forma veemente a incompreensão face a igual
atitude de exclusão tomada por ocasião da visita a Colares, que marcou o início
do périplo pelas freguesias, tal procedimento, atentatório do respeito
democrático, teima em repetir-se.
Apostados que estamos em manter Sintra e as comunidades sintrenses no cerne
das nossas preocupações, não será certamente esta falta de ética e de puralismo
que nos desmobilizarão ou afastarão do rumo que traçámos quando nos
candidatámos à governação local de Sintra nas últimas eleições autárquicas.
Se na altura, fruto de um caminho já percorrido, feito de experiência e reflexão e
duma proximidade às pessoas e às instituições que nos permitiu radiografar
anseios e necessidades, desenhámos propostas concretas que contribuíssem para
a sua satisfação, manter-nos-emos atentos e empenhados em maturá-las e em
apresentá-las com a devida oportunidade.
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6 Comprometidos com Sintra e por Sintra e sufragados por cerca de 32.000
eleitores, não desmereceremos a confiança que depositaram em nós e não serão,
definitivamente, as dificuldades que o actual Executivo nos coloca em termos
duma saudável convivência democrática que nos tolherão a vontade e a
determinação.

14 Press-release “Eleitos pelo Movimento reúnem hoje com o IEFP”
7 Contrariando a tendência nacional de redução do desemprego, os dados de Sintra
vão em contraciclo, registando um aumento preocupante no mês de dezembro,
ao atingir, segundo as estatísticas oficiais do IEFP, aproximadamente os 21.400
desempregados, mais 800 que em novembro de 2013.

8 No seu programa eleitoral para as Autárquicas 2013, o Movimento Independente
“Sintrenses com Marco Almeida”, defendia medidas concretas de apoio à
Economia e Emprego, merecendo destaque:

9 - Implementação de um Programa de apoio ao sector empresarial existente no
concelho que proteja e fomente o emprego, em particular o que se desenvolve na
área do comércio local, do turismo e da agricultura;
- Criação de Gabinete de Apoio ao Investimento;
- Isenção de taxas para novas empresas;
- Isenção do pagamento da derrama para negócios inferiores a 150.000€;
- Apoio à internacionalização empresarial;
- Bolsa de imóveis gratuitos para candidatura à instalação de projectos
inovadores;
- Programa de formação profissional concelhio, em articulação com o IEFP, os
Centros de Emprego e a AESintra, com vista à futura inserção no mercado de
trabalho;
- Medidas de apoio à promoção de estágios profissionais remunerados e aposta
na valorização profissional das pessoas portadoras de deficiência, através do
alargamento dos protocolos com Centros de Emprego Protegido, garantindo,
assim, a criação de postos de trabalho.
Considerando fundamental uma visão estratégica e medidas municipais que
permitam apoiar as empresas existentes e fixar novas e absolutamente crucial
gerar mais emprego e manter estável o que existe, proporcionando aos
trabalhadores ou novos candidatos as competências necessárias para uma maior
qualificação profissional e habilitando-os para novos desafios, viu-se requerido
pelos eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” o agendamento
de uma reunião com o Director do IEFP Sintra.
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Tem a mesma lugar esta 6ª feira, 14 de Fevereiro, às 14H30, onde marcará
presença para além do referido director - Engº Carlos Fonseca, o Delegado
Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, Dr. Victor Gil.

10
11 18 Reunião Camarária, 8ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Requerida informação relativa ao quadro de pessoal das empresas municipais
(requerimento);
- Requerida informação relativa às refeições escolares;
- Proposta de incluir o IEFP no Conselho Estratégico Empresarial (CEE);
- Lojistas do mercado de Pero Pinheiro (CTT, Segurança Social, Espaços Loja do
Cidadão, Espaço Jovem);
-Taxistas: solicitar que a PM efectue uma fiscalização intensiva, face à anarquia que
se vive no sector, e dar a conhecer às forças policiais o regulamento em vigor;
- Congratulação pela atribuição do prémio “Linha Sintra Sénior” pela Agência para a
Modernização Administrativa, criada no mandato anterior, pelo Deptº de Ação
Social.

5 21 Declaração de Voto “Organização do Setor Empresarial Local”
Com a publicação da lei 50/2012, de 31 de agosto, os municípios ficaram
obrigados a rever a organização do Setor Empresarial Local.
Tendo como finalidade disciplinar e moralizar uma parte da atividade municipal,
aquela que as autarquias entenderam delegar em empresas municipais criadas
para o efeito, o certo é que a lei originou um conjunto de dificuldades ao
cumprimento dessa reorganização, nomeadamente, no que respeita à
salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, independentemente do tempo de
serviço, da sua categoria, posição remuneratória ou vínculo laboral.
Também a Câmara Municipal de Sintra, fruto das opções do mandato de
1997/2001, constituiu um alargado sector empresarial local para responder às
atividades de interesse público, nomeadamente, no âmbito da educação, da
higiene pública e da cultura, composto pelas empresas HPEM, Sintra Quorum e
Educa.EM.
A sua dimensão, traduzida pelos 538 colaboradores municipais, que representam
um número significativo de famílias, que diariamente se vêem confrontados com
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um futuro ainda e sempre incerto, obriga-nos a uma reflexão que vai muito para
além de meras opções políticas.
Perante esta dimensão do Setor Empresarial Local, bem como as limitações
impostas pelo espartilho da Lei 50/2012 de 31 de agosto, a sua reorganização
constituiu e constitui um desafio aos executivos municipais.
Hoje, estamos aqui reunidos para refletir em torno de uma proposta de
reorganização do Setor Empresarial Local apresentada pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal.
Antes de nos pronunciarmos sobre a mesma, gostaríamos de deixar claro 3
princípios que nortearam a nossa reflexão e que decisivamente influenciaram a
posição que tomámos:
1. Da Liberdade. Os vereadores eleitos no âmbito do Movimento, bem como o
conjunto dos deputados municipais e autarcas de freguesia, representam
legitimamente uma parte significativa dos sintrenses. O cariz independente do
nosso Movimento, consagrado numa candidatura que à luz da legislação eleitoral
nos designa como Grupo de Cidadãos, atribui-nos a liberdade de nos
posicionarmos na gestão do município norteados apenas pelo interesse exclusivo
dos sintrenses.
2. Da Responsabilidade. Tomámos, ainda, a nossa decisão com a primeira
preocupação de procurar salvaguardar os projetos de vida do conjunto de
colaboradores municipais, integrados no Setor Empresarial Local de Sintra. Para lá
da relação laboral, importa perceber que cada um dos homens e mulheres que o
integram procuraram servir Sintra e os Sintrenses e que carregam
responsabilidades perante as suas famílias;
3. Da Coerência. Apresentámos em campanha eleitoral várias propostas que
apontavam um caminho para a reorganização do Setor Empresarial Local. As
propostas fundamentais estão hoje aqui consubstanciadas, e, não é pelo facto de
não serem da nossa autoria, que as iremos repudiar.
Exmo. Senhor Presidente,
Caros Vereadores,
Numa matéria tão complexa, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de
vista jurídico, não nos eximimos de apresentar, contudo, uma reflexão sobre a
dissolução da HPEM. Era, acima de tudo, necessário abrir uma reflexão
estratégica sobre este tema, a qual devia passar pelas opções da Câmara quanto à
varrição, recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Se o objetivo é
salvaguardar o maior número de postos de trabalho, não faria sentido avaliar a
integração de toda a atividade da varrição da Câmara nos SMAS? Evitar-se-ia,
dessa forma, a necessidade de abertura de concurso para admitir nos quadros
municipais os 51 varredores afetos à data à HPEM, integrando diretamente nos
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quadros dos SMAS, à semelhança do que acontecerá com os colaboradores afetos
à recolha.
Para concluir, registamos com agrado a informação à Câmara SM n.º 6978 de 20 /
02 / 2014 que o Exmo. Sr. Presidente remeteu ao conjunto dos Vereadores e que
acabou por introduzir um elemento novo na sua proposta de reorganização do
Setor Empresarial Local. Falamos do seu compromisso, do compromisso que
assume com as palavras que a todos nos dirige: eleitos e colaboradores
municipais. E passamos a citar:
“…a firme intenção de lutar, com todos os meios e recursos, inclusive judiciais, que
estiverem ao nosso dispor e alcance, no sentido de se obter…” alterações
significativas na Lei do Orçamento de Estado para 2015, tendo em vista a
introdução de um regime de exceção nos contextos da execução dos planos de
integração dos trabalhadores das empresas municipais que a eles se candidatam.
Exmo. Senhor Presidente,
Caros Vereadores,
O Sr. Presidente lança-nos a todos um desafio. Queremos dizer-lhe que
respondemos afirmativamente a este apelo. Fazemo-lo pela liberdade, pela
responsabilidade e pela coerência. Fazemo-lo porque não queremos que se sinta
fragilizado no combate que tem pela frente na defesa intransigente de todos os
postos de trabalho. Terá em nós, nesta matéria, o apoio que necessita para
cumprir o seu compromisso e estaremos presentes daqui a um ano para a sua
avaliação. São estas as razões que nos levam a votar a presente proposta
favoravelmente. Fazemos votos para que este objetivo seja alcançado. A bem do
Concelho, a bem dos Sintrenses.

28 Press-release “Em nome da equidade e da justiça material”
Presidentes do Executivo das Juntas de Freguesia eleitas pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” assinam com o STAL Acordos Colectivos de
Entidade Empregadora Pública para reposição das 35 horas semanais
Com a entrada em vigor da Lei nº 68/2013 que determinou uma nova duração
diária e semanal de trabalho para os trabalhadores da Administração Pública,
transitando das 35 para as 40 horas e em face dos naturais protestos que tal
provocou - levando a manifestações de repúdio por não se reconhecer uma
relação direta com o alegado aumento de produtividade e se gerarem
constrangimentos quer em matéria de funcionalidade dos próprios serviços, quer
ao nível da própria organização familiar -, têm sido diligenciados Acordos
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Colectivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) por iniciativa de várias
autarquias, por forma a criar condições legais para o cumprimento das 7 horas
diárias, repondo o quadro anterior.
Também o Município de Sintra, atentas as diligências desenvolvidas por via da
negociação colectiva, garantiu através da sua aprovação, a 20 de Janeiro último,
“(…) a proposta de manutenção para a generalidade dos trabalhadores
municipais, sem exceção, do período de duração diária e semanal de trabalho, de
7 e 35 horas, enquanto não estiverem concluídos todos os processos negociais em
curso com as estruturas sindicais e, no limite, até à entrada em vigor da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas”.
Assumido de forma clara pelos Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida” serem totalmente favoráveis à manutenção do horário de
trabalho de 35 horas semanais e de7 horas diárias para todos os funcionários da
autarquia, independentemente de terem ou não filiação sindical, surge hoje
reforçada essa posição com a assinatura de Acordos Colectivos de Entidade
Empregadora Pública entre o STAL as Juntas de Freguesia cujo executivo se viu
eleito através do mesmo Movimento Independente, a saber: Junta de Freguesia
de Casal de Cambra, Colares, União das Freguesias de São João das Lampas e
Terrugem e União das Freguesias de Sintra.
Marcada para as 14H30 de 28 de Fevereiro, teve a mesma lugar no Palácio
Valenças.
Valerá a pena esclarecer em matéria de tramitação que após a outorga do
respectivo Acordo, o mesmo será remetido à Direcção-Geral da Administração e
do Emprego Público (DGAEP) para depósito, sendo posteriormente remetido para
publicação em Diário da República.
O facto de se verificar, de acordo com o princípio da filiação, consagrado no Artº
359º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, que o ACEEP
abrange os trabalhadores que sejam membros da estrutura sindical em causa,
levará, em observância dos princípios de equidade e justiça material, que cada
uma das Juntas subscritoras diligencie depois, em sede de reunião de Executivo, a
aprovação da suspensão da aplicação do actual período de duração diária e
semanal, passando a aplicar-se a todos os seus colaboradores o período normal
de trabalho de 7 horas por dia e 35 horas por semana.

Março
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WWW. MARCOALMEIDA. NET

1 Press-release “Sintra no feminino”
Independente, plural e aberto a diferentes contributos e tendências, o
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” assumiu desde o início uma
vocação clara para, através da reflexão e partilha, incrementar a participação
cívica, levando a que sejam cada vez mais a fazer o exercício de reflexão sobre o
que têm e ambicionam numa perspectiva de cidadania exercida ao nível
municipal.
É nessa linha que visa ir marcando a agenda com iniciativas várias que
potenciem esse espírito agregador e que sejam facilitadoras duma cidadania
plena.
Dedicar o mês de Março à Mulher, à boleia da comemoração do dia que lhe foi
consagrado, é levar a uma percepção mais profunda do que somos, do que
queremos, da forma como nos vimos e afirmamos, representando um desafio
particularmente estimulante.
O simbolismo de algumas iniciativas, como a participação exclusiva de mulheres
do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” enquanto vereadoras na
reunião do executivo agendada para 5 de Março e eventualmente também na
sessão da Assembleia Municipal, subindo a deputadas os nomes femininos
mesmo que não eleitos mas que se fariam participar por substituição, o que
permitirá levá-las a experienciar realidades porventura diferentes e quiçá
estimulantes para um nível de participação política mais expressivo, dá bom
sinal do quanto se pretende valorizar uma Sintra no feminino, pelas inequívocas
virtualidades que se lhe reconhecem.
Mas o testemunho de quem já vivenciou papéis similares em cargos políticos e
directivos ou cujo percurso de vida surge mobilizador, será também altamente
pedagógico, com a proximidade a poder ditar identificação e desconstrução de
certas resistências e preconceitos.
É nesse sentido que formulámos convites a várias mulheres, cujo testemunho,
pelo perfil sensível, lúcido, lutador e desafrontado será inquestionavelmente
determinante para uma maior percepção do papel da mulher na sociedade
actual e porventura estimulante para uma participação mais efectiva das
sintrenses na vida de Sintra, as quais nos honrarão com a sua presença em
diferentes momentos, por ocasião das diferentes iniciativas que promoveremos.
Para além daquelas a que já aludimos, refira-se um Encontro com Mulheres,
marcado para dia 9 de Março, na Quinta do Lumarinho, a visita a uma empresa
de Sintra, a um Agrupamento de Escolas e a uma IPSS cuja direcção seja
assegurada por uma mulher e cujas colaboradoras/utentes sejam
maioritariamente mulheres – em datas a anunciar.
Num Concelho onde as mulheres estão em supremacia numérica em termos de
população presente, com um contingente mais expressivo na idade activa e com
maiores habilitações ao nível do ensino superior, mas em que num universo de
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808 entidades, entre associações de vária natureza e escolas, a direcção é
presidida por 351 mulheres, representando um pouco menos que 50% dos
cargos directivos, que na CMS são 3 as Vereadoras num Executivo de 11, na
Assembleia Municipal são 11 as mulheres num total de 33, nas 11 Freguesias são
2 as mulheres a presidir ao Executivo e que nas Assembleias de Freguesia são
pouco mais que meia centena as mulheres vogais, há, inevitavelmente, que
chamar a atenção para esses desequilíbrios.
Falar dos seus múltiplos papéis, ouvir e dar à partilha os seus testemunhos,
identificar as discriminações de que são objecto e denunciá-las, é pugnar
também e indiscutivelmente pelo incremento da consciencialização dos seus
direitos e contribuir para uma maior maturidade em termos cívicos e de
cidadania.
Esse é, também, o nosso objectivo.

4 5 Reunião de Câmara, 9ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Foi solicitada informação relativa à reunião a agendar com os taxistas, na sequência
da intervenção feita pelos mesmos na Assembleia Municipal;
- Foi também colocada a questão relativa à avaria verificada desde há algum tempo
nas escadas rolantes da Estação de Comboios de Rio de Mouro.

•

Apresentação de Moção relativa à Igualdade de Género, no âmbito da
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a qual se viu aprovada por
unanimidade.

11 Reunião de Câmara,7ª – Extraordinária e Pública
•

Press-release “Proposta de delimitação da ARU de Sintra”

Apresentada na 7ª Reunião Extraordinária e Pública da Câmara Municipal de Sintra,
concretizada hoje, 11 de Março, a Proposta de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Cento Histórico de Sintra, com base no documento elaborado pela
DomusRehabita, no âmbito dum Contrato de Aquisição de Serviços celebrado em
Dezembro de 2012.
16
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Merece referência o facto de área agora delimitada se estender às zonas de S.
Pedro e à Estefânea.
Saudada e votada, pela bancada dos Vereadores do Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida” a oportunidade desta iniciativa, na medida em que está em causa
a requalificação duma zona da maior importância, merecem ressalva os seguintes
aspectos:
•

•

•

•

•

A imprescindibilidade de envolvimento da União de Freguesias de Sintra, que não
fora auscultada durante este processo, pela lógica de reconhecida proximidade
com a população e conhecedora privilegiada da realidade sobre a qual incide esta
matéria;
A preocupação suscitada ao nível dos proprietários privados, na medida em que,
tendo presente a caracterização sócio-demográfica da população, que remete
para um envelhecimento generalizado, serão expectáveis dificuldades evidentes
na sua capacidade em dar resposta a esta responsabilidade que lhes será
inevitavelmente assacada no âmbito deste Projecto de Reabilitação, não sendo os
benefícios fiscais anunciados só por si suficientes.
Para além disso a garantia e salvaguarda do desenvolvimento desta operação com
as pessoas, pelo espectro que se coloca ao nível das expropriações, já que do acto
de delimitação da área de reabilitação urbana decorre - sempre que se opte por
uma operação de reabilitação urbana sistemática, como é o caso, já que surge
defendida a vertente integrada da intervenção, dirigindo-se à reabilitação do
edificado e à qualificação das infra-estruturas, dos equipamentos e dos espaços
verdes e urbanos de utilização colectiva –, como imediata consequência a
declaração de utilidade pública da expropriação ou da venda forçada dos imóveis
existentes, ou, bem assim, da constituição de servidões.
A pertinência da criação dum Gabinete constituído por técnicos camarários de
diferentes áreas, que funcione como interlocutor privilegiado no esclarecimento e
acompanhamento das questões suscitadas pela implementação do programa,
mesmo em matéria de apoios, por forma a garantir a necessária identificação e
envolvimento com os objectivos em causa. Aliás, viu-se reforçada a importância
da autarquia se assumir como parceira, já que, ao abrigo do Artº 75 da Lei
nº32/2012, que consagra a possibilidade dos apoios dos municípios, podem ser
accionados instrumentos financeiros de apoio e incentivo à reabilitação urbana
pelos particulares, que, no caso vertente, estão em expressiva supremacia.
Entendemos ainda, que ao abrigo do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
aprovado pelo Decreto-Lei nº307/2009 de 23 de Outubro, com as alterações
introduzidas pela Lei nº32/2012 de 14 de Agosto, que enquadra a criação deste
tipo de instrumentos de requalificação urbana, deve a Câmara Municipal de Sintra
avaliar a concretização da sua implementação em outros pontos do concelho,
mais urbanos e de maior densidade populacional, já que Sintra não se esgota no
Centro Histórico da Vila.
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12 Press-release “Exclusão da Presidência Aberta a S. João e Terrugem”
Marcada para hoje pelo Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio
Horta, a 3ª Presidência Aberta, desta feita à União de Freguesias de S João das
Lampas e Terrugem, viram-se uma vez mais excluídos do grupo de trabalho os
Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, o que só
pode suscitar o nosso repúdio.
Repúdio pela falta de cultura democrática e pela insensibilidade face às críticas, já
que, por ocasião das duas últimas iniciativas desta natureza, houve oportunidade
de manifestar a nossa incompreensão, em nome do pluralismo e do respeito
mereceriam do Executivo Municipal que os resultados ditaram aqueles que em
nós confiaram nas últimas eleições autárquicas - e foram, de facto, muitos!
Aliás, refira-se que ao abrigo duma oposição responsável, dos princípios que
sempre nos moveram e do superior interesse dos sintrenses, estas atitudes que
publicamente vimos condenando, não têm evitado que nos momentos
necessários exprimamos a nossa solidariedade face a temas que, em consciência,
nos suscitam concordância.
Porque Sintra e os seus munícipes continuam a estar no cerne das nossas
preocupações e esse é o rumo que traçámos quando nos candidatámos à
governação local de Sintra, não desmobilizaremos mesmo se confrontados com
atitudes reveladoras duma falta de ética que continuamos a não compreender,
em nome duma saudável convivência democrática por que sempre pugnámos.
E se em termos de princípio a exclusão do grupo de trabalho nas Presidências
Abertas surge claramente condenável, já quando se trata de Freguesias cujo
executivo se viu eleito através do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, a
situação resulta, por maioria de razão, mais aberrante ainda.

18 Reunião de Câmara, 10ª – Ordinária e Pública
4 Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Programa de alargamento das refeições escolares na pausa lectiva do Natal,
ressalvando que continua a bancada do Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” a aguardar pelo relatório com os resultados, que já tinha sido requerido
e a cuja apresentação o Vereador Rui Pereira se havia comprometido.
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- Necessidade de regularização das condições do areal das praias, tendo em conta
a sua importância em termos turísticos.
- Protocolos firmados com o CECD Mira-Sintra, cuja denúncia se viu proposta em
documento incluído nas Informações constantes do nº1 da Ordem do Dia:
Expressa a profunda preocupação suscitada pela mesma, atendendo a que está
em causa a sustentabilidade da Curva Quatro, estrutura de emprego protegido do
CECD Mira-Sintra, que garante 42 postos de trabalho a pessoas portadoras de
deficiência ou em desvantagem social e cuja valia profissional vem sendo
reconhecida, pelo brio e profissionalismo que emprestam ao desempenho das
suas funções.
Nesta matéria, congratulou-se o Vereador Marco Almeida por, através desta
colaboração, firmada por protocolo em 2003 e 2009, ter o Município contribuído
para manter e criar novos postos de trabalho, naquilo que sempre foi entendido
como um projecto de educação para a diferença e para a inclusão.
Propôs ainda que fossem, esgotadas todas as hipóteses em matéria de
enquadramento legal, mesmo lançando mão de directiva comunitária transposta
para a legislação portuguesa, que poderá oferecer nova moldura jurídica a este
processo e para cuja avaliação propôs o agendamento de reunião entre o Sr.
Presidente e a Direcção da instituição.
Foi solicitada pelo Vereador Pedro Matias informação sobre o desenvolvimento
do processo de internalização.

26 Press-release “A gestão no feminino”
A valorização dos diferentes papéis assumidos pelas mulheres na sociedade actual, o
fomento da sua participação cívica e a visita a diferentes instituições cuja direcção
estivesse a cargo de mulheres ou tivessem as mulheres em maioria entre os
utentes/colaboradores, para “tomar o pulso” a uma gestão no feminino, elencavam-se
como objectivos principais da iniciativa de consagração de Março como Mês da Mulher
pelo Movimento Independente “Sintrenses com Marco Almeida”.
Nesse âmbito teve lugar hoje, 26 de Março, o encontro com as responsáveis pela Casa de
Sant’Ana, comunidade de inserção para mulheres em situação de risco.
Fundada em 1985 pela Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, a Casa
de Sant’Ana é uma IPSS que tem como missão acolher temporariamente mulheres com ou
sem filhos, em situação de risco ou vítimas de violência doméstica, proporcionando-lhes
um ambiente familiar, seguro e de bem-estar que fomente a sua autonomia e valorização
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pessoal num processo de construção dum Projecto de Vida que seja facilitador da sua
(re)integração social.
Por via dum Protocolo com a Segurança Social, que contribui para a sua sustentabilidade,
recebe 16 utentes (mães e filhos menores), mesmo se reivindica o seu alargamento, já
que tem capacidade instalada para tal.
Com grande diversidade em termos etários, as utentes revelam um perfil social
semelhante: sem modelos familiares, sem hábitos de gestão financeira, com fracas
habilitações literárias.
Muito sentida é a falta de respostas integradas ao nível da emergência social: as mulheres
com filhos muito pequenos não encontram na rede pública a resposta que precisariam
para poderem prosseguir, através dum emprego, a sua autonomização e, por outro lado,
para o IEFP, as mulheres institucionalizadas não são consideradas prioritárias na formação
ou no emprego.
Resultado? Maior permanência na instituição, quando a resposta do projecto é para 6
meses e o consequente comprometimento da mesma para outras utentes.
Partilhada ainda a noção de que o 1º ano depois da saída da instituição se assume como
fundamental: se conseguem re-inserir-se, o projecto de vida reconstrói-se. Esse é o
objectivo primordial.
Sobra a sensação de que enquanto a articulação ao nível das respostas sociais não existir
ou exista de forma ténue, sem criar uma rede que suporte estas vidas que precisam
reescrever-se com o imprescindível enquadramento e apoio prestados por estruturas
como a Casa de Sant’Ana, que as ajudam a revalorizar-se e a encontrar percursos
alternativos, o caminho faz-se devagar.
A 31 de março será a vez de conhecermos uma freguesia cujo executivo é presidido por
uma mulher e cujas instituições são, à excepção, da PSP, geridas por mulheres. É a
freguesia de Casal de Cambra. Apetece dizer que é uma freguesia gerida no feminino.

Abril

4
5
6

1 Reunião de Câmara, 11ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
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- Pedido de informação relativa à exclusividade de algumas aquisições de serviços
ligadas aos SMAS;

7 - Ponto de situação relativa à transferência dos serviços da HPEM para os SMAS; Pedido de informação relativa à existência, ou não, de protocolo com a Secretaria
de Estado da Modernização Administrativa para a instalação de Espaços de
Cidadão.

8
•

DECLARAÇÃO DE VOTO
Projecto “Tampas que são rampas”
Exmo. Senhor Presidente,
Caros Vereadores,
Relativamente ao Ponto 16 da Ordem do Dia e à Proposta nº 216 sobre as
Condições de Participação no Projecto “Tampas que são rampas” consideramos
que valerá a pena trazer à reunião alguns dados relativos a este projecto de cariz
sócio-ambiental que muito prezamos ter dinamizado.
Foi em 2010, como consta no texto da proposta subscrita pelo Senhor Vereador
Quinta Nova, que a autarquia assumiu o desenvolvimento deste projecto de
recolha de tampinhas para reciclagem, com os proventos gerados a destinar-se à
aquisição de ajudas técnicas, dado que a entidade que foi sua mentora – o Rotary
Club de Sintra – deixara de conseguir assegurar a sua logística.
O reconhecimento do capital de sensibilização ambiental e solidária que
representava e o entendimento de que constituiria uma extensão do apoio social
prestado pela autarquia, levou a que se disponibilizassem desde então as
condições logísticas para que o mesmo se desenvolvesse, nomeadamente,
armazenamento, separação, ensacagem e transporte para a empresa recicladora,
tendo-se conseguido também uma nova empresa que valorizava de forma mais
vantajosa a tonelada das tampinhas: de 180,00€ para 250,00€/tonelada.
À data em que recepcionámos o projecto tínhamos como aderentes particulares
e/ou instituições que pré-definiam o destinatário das tampinhas por seu
intermédio recolhidas e aqueles que as entregavam sem pré-definição do mesmo,
permitindo, por via da constituição dum fundo comum, acorrer a diferentes
situações, incluindo agilizar processos específicos.
Assumido o seu extraordinário potencial em matéria de educação para a
solidariedade, foi decidido dinamizar junto das escolas, um Concurso que visava,
afinal, incrementar as recolhas e que premiaria pecuniariamente a quantidade per
capita recolhida, em observância às Normas de Participação que foram
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divulgadas, tendo o mesmo sido lançado no ano lectivo 2011/2012 e reeditado
em 2012/2013, com uma adesão e ganhos muito expressivos.
Se nos ativermos no facto de na 1ª edição terem sido 73 as escolas aderentes e
aproximadamente 11 as toneladas recolhidas e de na edição de 2012/2013 terem
crescido para 88 escolas aderentes e para 19 toneladas recolhidas, percebe-se
bem o peso desta iniciativa e mesmo que, em termos exclusivamente financeiros,
uma parte dos proventos gerados fosse consumida pelos prémios, houve um
confortável remanescente que permitiu, por exemplo, financiar a aquisição de
uma cadeira de rodas para um aluno da Escola Secundária Leal da Câmara e
mesas de trabalho para a Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência da EB
2,3 Ferreira de Castro, oferecendo palco para o investimento na solidariedade
inter-escolas.
Mas há que ressalvar uma condição: as escolas que se inscreviam no Concurso,
não podiam, por maioria de razão, pré-definir o destinatário das tampinhas
recolhidas. Se fosse seu objectivo direccionar as tampinhas para alguém em
particular, então, não entrariam nele.
E já agora, uma referência em termos de resultados gerais:
•
•
•

Durante o ano de 2011, foram cerca de 54,5 toneladas;
Em 2012, foram cerca de 65 toneladas;
Até Outubro de 2013, foram entregues 40.567 Kg, tendo ficado cerca de 20
toneladas em armazém para triagem, ensacamento e transporte, o que permite
perspectivar que os resultados se não os superassem, alinhariam com os de 2012.

Feito este preâmbulo, atenhamo-nos nalgumas situações para que sentimos
dever ser chamada a atenção e para o que o documento agora presente para
deliberação pelo Executivo remete, concretamente na Minuta de Condições de
Participação no Projecto:
No Ponto 6, relativo à Contabilização, diz-se: A contabilização das quantidades
recolhidas é feita através de um critério per capita no âmbito das
instituições/entidades (consideram-se todos os elementos “residentes”).
No Ponto 7, relativo ao Procedimento, faz-se referência à definição do valor dos
prémios e à disponibilização financeira aos premiados, para aquisição do
material/equipamento e/ou serviços complementares na área da saúde.
Mas no Ponto 8, refere-se que é condição vinculativa a utilização da verba para
projectos ambientais ou sociais, na vertente da saúde…
Salvo melhor opinião isto diz respeito ao Concurso, não sendo aplicável aos
demais aderentes que carecendo duma ajuda técnica façam a entrega das suas
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tampinhas ou alguém por eles, destinando-se as mesmas a apurar o valor
necessário para um determinado equipamento ou serviço, previamente
orçamentado.
Nestes casos, como é bom de ver, haverá condições que serão comuns mas
outras serão, julgamos nós, distintivas. E isso, a nosso ver, deverá ver-se
clarificado.
Há aderentes ao projecto para conseguir reunir para si ou para outro devidamente
identificado, a quantidade de tampinhas que após retoma por empresa
recicladora gerarão os proventos necessários para aquisição de uma ajuda
técnica; há aqueles que os move contribuir para uma causa, não identificando
quem à partida, mas suficientemente mobilizados para dar o seu contributo para
quem dele precise e há os que cumprindo objectivos solidários e ambientais,
aceitam participar num concurso que se rege pela quantidade per capita e que
premeia de acordo com determinados critérios.
Se a nossa interpretação estiver correcta, deveriam em conformidade ser
presentes 2 Minutas ou salvaguardar que a que vigorava continuará a vigorar.
Feita esta ressalva, que deverá ser entendida como um contributo por parte de
quem lidou de perto com este projecto, prenunciando, assim, todo o interesse
que a ele continuaremos a devotar, até pelo extraordinário potencial que sempre
se reconheceu a esta campanha e pelo seu inequívoco alcance social, será a
Proposta nº 216 votada favoravelmente pela bancada do Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida”.

•

Apresentação de Moção de atribuição do nome Aristides de Sousa Mendes à Casa
de Cultura de Mira-Sintra:

“Se há que desobedecer, prefiro que seja a uma ordem dos homens do que a uma
ordem de Deus”.
(Aristides de Sousa Mendes, 1940)
A 3 de Abril, comemoram-se 60 anos sobre a morte duma figura ímpar na
história da filantropia universal. Chamava-se Aristides de Sousa Mendes.
Nascido em Julho de 1885, em Cabanas de Viriato, distrito de Viseu, acabaria por
enveredar pela carreira diplomática, tendo ocupado diversas delegações
consulares portuguesas pelo mundo fora, mas foi a sua nomeação em 1939 como
Cônsul-Geral em Bordéus, França, que o alcandorou a esse pedestal reservado às
grandes figuras e às personalidades de excepção.
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Antes disso, entre 1929 e 1938 assumiu o cargo de Cônsul-Geral em Antuérpia,
com o seu empenho na promoção da imagem de Portugal a não passar
despercebido, o que explica também a condecoração por duas vezes por
Leopoldo III, rei da Bélgica e o convívio com ilustres personalidades, como o
escritor Maurice Maeterlinck, Prémio Nobel da Literatura e o cientista Albert
Einstein, Prémio Nobel da Física.
À data de início da Segunda Guerra Mundial, era Cônsul de Bordéus e embora
Salazar tivesse mantido a neutralidade de Portugal, pela Circular 14, ordena que
os cônsules portugueses espalhados pelo mundo recusem conferir vistos às
seguintes categorias de pessoas: “estrangeiros de nacionalidade indefinida,
contestada ou em litígio; os apátridas; os judeus, quer tenham sido expulsos do
seu país de origem ou do país onde são cidadãos”.
Com o avanço das tropas nazis sobre França, milhares de refugiados dirigem-se a
Bordéus e muitos afluem ao consulado português para obtenção de um visto de
entrada para Portugal ou para os Estados Unidos.
Apesar de já no final de 1939, Aristides Sousa Mendes ter desobedecido às
instruções do governo português e ter emitido alguns vistos, quis o destino que o
Rabino de Antuérpia, Jacob Kruger, fosse uma das pessoas que quis ajudar e que o
fez compreender que havia que salvar os refugiados judeus.
Imbuído dum espírito de missão, num gesto heróico e “resistindo a outros
ditames contraditórios da sua consciência”, decide a 16 de Junho de 1940,
conceder visto a todos quantos o pedissem: “ A partir de agora, darei vistos a
toda a gente; já não há nacionalidades, raça ou religião”. E com a ajuda dos seus
filhos e sobrinhos e do rabino Kruger, carimba passaportes, assina vistos e quando
confrontado com os primeiros avisos de Lisboa, terá dito:
“Se há que desobedecer, prefiro que seja a uma ordem dos homens do que a uma
ordem de Deus”.
Não seriam as medidas tomadas contra ele por Salazar que o inibiriam de
prosseguir esta verdadeira epopeia em nome dos direitos humanos: fê-lo não em
Bordéus mas em Baiona, no escritório dum vice-cônsul e mesmo depois de
demitido das suas funções de cônsul a 23 de Junho, já a caminho de Hendaye,
continuaria a emitir vistos para os refugiados que se cruzam com ele a caminho da
fronteira.
A circunstância de não haver telefones do lado espanhol, facilitaria que uma
coluna de veículos de refugiados liderada por ele lograsse passar a fronteira e
continuar a sua viagem até Portugal, já que os guardas da mesma não tinham
ainda sido avisados da decisão de Madrid fechar fronteiras com a França.
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Fruto dum processo disciplinar mandado instruir por Salazar em Julho de 1940, é
uma verdadeira via sacra que se vê compelido a cumprir: afastado da carreira
diplomática, até o direito de exercer a sua profissão de advogado se lhe vê
vedada.
Frequentou, juntamente com os seus familiares, a cantina da assistência judaica
internacional, onde causou impressão pelas suas ricas vestimentas e sua
presença. Certo dia, teve de confirmar:
“ Nós também, nós somos refugiados”
Elabora a sua própria defesa, argumentando que agiu em defesa dos valores
éticos e humanitários e solicita por diversas vezes uma audiência a Salazar, que
nunca o recebe e se mantem implacável na sua decisão.
Suprema injustiça é que mesmo este gesto patriótico e de abnegação filantrópica
tente ser-lhe cassado na medida em que através da propaganda do Estado Novo,
os jornais do regime louvam Salazar: “Portugal sempre foi um país cristão” é o
título de um Editorial do Diário de Notícias do mês de Agosto de 1940, em que
Salazar é louvado por ter salvo refugiados no Sul de França.
Em 1945 Salazar felicita-o por Portugal ter ajudado os refugiados, recusando-se no
entanto a reintegrá-lo no corpo diplomático.
Aristides de Sousa Mendes faleceu muito pobre, a 3 de Abril de 1954, no Hospital
dos Franciscanos em Lisboa. Não possuindo um fato próprio, foi enterrado com
um hábito franciscano.
Muito embora se tenham sucedido acções que visaram reparar a gigantesca
injustiça cometida, com os refugiados e os próprios filhos a terem continuado a
divulgar e a defender a sua actuação na fatídica semana de 17 a 23 de Junho de
1940, em que se disputava o futuro da França e da Europa em Bordéus; de, a
título póstumo, Mário Soares ter-lhe concedido, em Maio de 1987, a Ordem da
Liberdade; de a Assembleia da República o ter reintegrado, em 1989, no serviço
diplomático por unanimidade e aclamação; de lhe ter sido concedida em 1995
uma das mais altas condecorações nacionais - a Grã-Cruz da Ordem de Cristo; de a
Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses ter criado um prémio anual com
o seu nome; de em 1998 o Parlamento Europeu em Estrasburgo o ter
homenageado, bem como assim, as Nações Unidas, em 2000 e de se
multiplicarem as iniciativas que exaltam o seu Acto de Consciência, também nós
gostaríamos de envolver a Câmara Municipal de Sintra na comemoração destes
60 anos sobre a sua morte, depois de há 18 anos ter sido, por iniciativa da mesma,
atribuído o seu topónimo a uma rua na Tapada das Mercês.
Assim, considerando:
25
WWW. MARCOALMEIDA. NET

•
•

•
•
•
•

Que importa divulgar o seu extraordinário legado humanitário duma forma
pedagógica e transversal;
Que poderíamos juntar a nossa iniciativa às que também em Sintra vêm sendo
desenvolvidas pelas Escolas do Concelho, que responderam a um apelo em boahora lançado pela Fundação Aristides de Sousa Mendes - através duma docente
do Concelho, Drª Maria Leonor Amaral, a quem prestamos tributo;
Que Mira-Sintra representa também esse espírito de integração e acolhimento,
ao ter recebido os portugueses regressados das ex-colónias;
Que a aceitação da diferença, qualquer que seja a forma de que a mesmo se
revista, entronca na matriz civilizacional, sendo, claramente, sinónimo de cultura;
Que um espaço de cultura é também por vocação um repositório de pluralismo e
que a força criadora não reconhece fronteiras;
Que a atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes a um equipamento
desta natureza encontraria toda a pertinência, pelo simbolismo inequívoco
associado e pelo alcance em matéria de consciencialização cívica que este gesto
proporcionaria;
Que o cumprimento neste mês dos 40 anos sobre o 25 de Abril e a conquista da
liberdade, oferecem também uma moldura especial a esta comemoração dos 60
anos sobre a morte dum Grande Português que, mesmo acossado pela ditadura,
representou a liberdade de muitos e a exerceu na plenitude,
Temos a honra de propor que a Câmara Municipal de Sintra delibere, na sua
Sessão de 1 de Abril, sobre a atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes à
Casa da Cultura de Mira-Sintra e ela possa perpetuar, através de suporte a
definir, uma nota biográfica relativa ao mesmo.

9

Press-release “Prestar tributo ao extraordinário legado de Aristides Sousa
Mendes”
Comemorando-se no próximo dia 3 de Abril, 60 anos sobre a morte de Aristides
de Sousa Mendes, uma figura ímpar na história da filantropia universal, que
imbuído dum verdadeiro espírito de missão e na defesa intransigente de valores
éticos e humanitários, salvou muitos milhares de refugiados que fugiam ao
avanço das tropas nazis sobre a França, naquilo que representou um heróico Acto
de Consciência, consideramos que prestar-lhe tributo é mais que o
reconhecimento a uma personalidade de excepção. É também mais que um
desígnio para honrar a sua memória. É sobretudo um dever moral. E tratando-se
dum Português, a honra de o fazermos é ainda maior.
Nessa perspectiva entenderam os Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida” apresentar na Sessão Camarária de 1 de Abril, a proposta de
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atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes à Casa da Cultura de MiraSintra, invocando os seguintes princípios enquadradores:
- O envolvimento da Câmara Municipal de Sintra nesta comemoração, depois de
há 18 anos ter sido, também por sua via, atribuído o seu topónimo a uma rua na
Tapada das Mercês;
- A importância de divulgar o seu extraordinário legado humanitário duma forma
pedagógica e transversal, juntando-se tal iniciativa às que também em Sintra vêm
sendo desenvolvidas pelas Escolas do Concelho, que responderam a um apelo em
boa-hora lançado pela Fundação Aristides de Sousa Mendes;
- Mira-Sintra representa também esse espírito de integração e acolhimento, ao
ter recebido os portugueses regressados das ex-colónias;
- A aceitação da diferença, qualquer que seja a forma de que a mesmo se revista,
entronca na matriz civilizacional, sendo, claramente, sinónimo de cultura;
- Um espaço de cultura é também por vocação um repositório de pluralismo e a
força criadora não reconhece fronteiras;

10

- A atribuição do nome de Aristides de Sousa Mendes a um equipamento
desta natureza encontraria toda a pertinência, pelo simbolismo inequívoco
associado e pelo alcance em matéria de consciencialização cívica que este gesto
proporcionaria;

11

- O cumprimento neste mês dos 40 anos sobre o 25 de Abril e a conquista
da liberdade, oferecem também uma moldura especial a esta comemoração dos
60 anos sobre a morte dum Grande Português que, mesmo acossado pela
ditadura, representou a liberdade de muitos e a exerceu na plenitude.

4

2 Press-release “Refeições escolares na pausa lectiva da Páscoa”
O Executivo Municipal aprovou ontem, por maioria, com a abstenção dos
vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, a abertura dos
refeitórios escolares para as férias da Páscoa.
A medida constitui-se como um importante instrumento social de apoio às
famílias, que teve origem no mandato autárquico 2009/2013, entretanto alargada
aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, bem
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como aos respectivos pais e encarregados de educação. Esta é, pelo menos, a
intenção anunciada pelo atual Executivo da Câmara Municipal de Sintra.
No entanto, os critérios de inscrição estabelecidos pela Câmara Municipal de
Sintra constituem um sério entrave à adesão das famílias a este programa. Ao
distinguir valores diferentes para alunos e pais do mesmo agregado familiar,
principalmente naqueles que são abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE), a
Câmara Municipal de Sintra cria um entrave à adesão dos pais e encarregados de
educação.
A Câmara Municipal de Sintra tem de ser clara e inequívoca quanto ao que
pretende. Não pode anunciar, e fazer disso campanha pública e mediática, que
esta medida se dirige às famílias que vivem com maiores dificuldades e, ao
mesmo tempo, dificultar que estas tenham acesso aos refeitórios escolares.
A Câmara Municipal de Sintra não pode e não deve esquecer que os pais
desempregados, ou com parcos rendimentos, que não podem pagar as refeições
dos seus filhos, também não podem pagar a sua própria refeição.
A Câmara Municipal de Sintra persiste no erro que cometeu na pausa lectiva do
Natal. A participação dos pais não ultrapassou as 8 (oito) refeições. Pouco, muito
pouco. Os vereadores do Movimento, e os respectivos deputados municipais,
alertaram em diferentes ocasiões que este seria o resultado. Infelizmente, não
nos enganámos.
O alcance desta medida não se mede pelo impacto junto da comunicação social.
Se o município de Sintra quer apoiar socialmente as famílias mais frágeis do
concelho, então tem de perceber e aceitar que uma família, em dificuldades,
corresponde à totalidade dos seus elementos.
Em reunião do Executivo Municipal, realizada esta 3.ª feira, desafiámos o
Presidente da Câmara Municipal de Sintra a corrigir tal opção. Ao persistir, a
Câmara Municipal de Sintra abdica do enorme apoio que a abertura dos
refeitórios escolares podia constituir para as famílias sintrenses que mais sofrem.

8 Press-release “É preciso via verde para o querer”
Reivindicada a urgente reposição das condições rodoviárias no Concelho.
Essenciais para garantir a mobilidade e a segurança na circulação, as
pavimentações ou reparação de vias que cruzam o concelho, assumem uma
especial importância, devendo por isso convocar a atenção da autarquia e
mobilizar os serviços camarários para tal efeito.

28
WWW. MARCOALMEIDA. NET

É certo que as condições atmosféricas neste inverno foram madrastas, no sentido
em que provocaram um enorme desgaste dos pisos, abrindo verdadeiras crateras
que foram sendo amiúde identificadas e reclamada a sua reparação.
Mas com o tempo a desanuviar e a oferecer garantias para uma intervenção mais
eficaz e com resultados que se desejam mais duradouros, surge surpreendente
que as reparações tardem, comprometendo uma circulação segura e sem os
sobressaltos com que, diariamente e em diferentes geografias, os automobilistas
se vêem confrontados.
O que se reivindica nem são as obras de maior fôlego, em matéria de
asfaltamento, mas a remendagem dos buracos e o nivelamento do piso, para
serem devolvidas as desejáveis condições de mobilidade.
Numa autarquia em que a saúde financeira se viu há poucos dias comprovada,
não sendo imputável à falta de recursos financeiros o impasse verificado ao nível
da resolução destes problemas básicos, fica incompreensível esta demora,
arriscando dizer que o novo Executivo Camarário parece apostado em deixar-se
deslumbrar pelo sol, descuidando a importância das estrelas, o que é o mesmo
que dizer que parece render-se ao desenho de medidas macro sem que ao que
está na base das necessidades dos munícipes seja devotado o mesmo interesse.
Juntamos a nossa voz às muitas que se vão fazendo ouvir.
É preciso (re)pôr a máquina a trabalhar e dotar a estrutura camarária dos meios para
cumprir com as suas funções.
Diz o ditado popular que mais vale querer que poder!
É tempo de fazer!

5 10 Press-release “Garrote financeiro nas escolas do 1º ciclo leva a pedido
de colaboração dos pais”

40 anos volvidos depois do 25 de Abril, de educação tendencialmente gratuita passa-se
agora a uma educação tendencialmente comparticipada…
Que o Orçamento de Estado não contempla verbas para as escolas do 1º ciclo não é
surpresa.
Que para a manutenção das instalações e seu funcionamento, as receitas provêm da
Autarquia e da Junta de Freguesia, não constitui também novidade.
Mas que, confrontada com o garrote financeiro que se faz sentir, decida a direção dum
Agrupamento de Escolas do Concelho de Sintra, apelar à boa-vontade e colaboração dos
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pais/encarregados de educação, para suprir as despesas com material básico, quando
certamente a sua expressiva maioria, vem sentindo progressivas reduções no seu
rendimento real, fruto dos sucessivos cortes que os portugueses em geral vêm sentindo,
deixando-os, em muitos casos, sem folga para acomodar qualquer extra, isso, sim, já é
surpreendente!
Bom, mas foi o que aconteceu com o Agrupamento de Escolas do Algueirão, cuja
directora, certamente coagida a tal, por falta de alternativa, solicita, em informação
àqueles dirigida no final de Março, um donativo anual de 15€ ou de 5€ por período
lectivo, fazendo inclusive menção à emissão de declaração para efeitos de dedução no
IRS.
Qual a responsabilidade da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal nesta matéria?
Quais as diligências que foram desenvolvidas para que se evitasse esta degeneração da
situação?
Viram-se esgotadas todas as respostas possíveis por parte destes interlocutores
privilegiados para se passar a tal estádio, subvertendo aquilo que seria a ordem natural
das coisas nesta matéria?
Ao constatar as dificuldades sentidas pelas escolas, que põem em causa o seu normal
funcionamento, são estas as questões que legitimamente se colocam os eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” e para cujo esclarecimento e resposta,
pretendemos dirigi-las quer à Câmara Municipal de Sintra, quer à Junta de Freguesia de
Algueirão Mem-Martins.
Num ano em que se vê comemorado o 40º aniversário do 25 de Abril, o direito à
educação passa de tendencialmente gratuito a tendencialmente comparticipado… pelas
famílias.
É de um retrocesso que se trata e é uma conquista que se compromete!

11 Press-release “Uma exclusão que já não é novidade”
Cumpre-se hoje uma nova iniciativa de “Presidência Aberta”, desta feita em Algueirão
Mem-Martins e cumpre-se uma vez mais a exclusão dos Vereadores eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, naquilo que deixou de constituir uma
novidade, desconsiderando-se as mais elementares regras de boa convivência
democrática e desrespeitando os eleitores que expressivamente confiaram no
programa de governação local que encabeçaram.
Exactamente porque não integrámos o grupo de trabalho que visará também a
identificação das desconformidades existentes nas diferentes áreas, para mais célere
encaminhamento tendente à sua resolução, decidimos, assim, dar o nosso contributo
através desta via, chamando a atenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Sintra, para 3 situações em Algueirão Mem-Martins que carecerão duma especial
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atenção, tendo, inclusive, duas delas sido já objecto de oportuno comunicado,
atendendo à fundada preocupação que nos suscitou.
Referimo-nos, concretamente:
À questão das vias rodoviárias, cujo estado de degradação no Concelho e também na
Freguesia de Algueirão Mem-Martins é gritante, não se compadecendo a segurança
na circulação e a mobilidade, com atrasos incompreensíveis, ultrapassadas que estão
as condições atmosféricas adversas e não subsistindo dúvidas quanto à existência de
recursos financeiros para acomodar esta intervenção generalizada nas vias que
cruzam o Concelho, já que a saúde financeira da autarquia de Sintra se viu há poucos
dias confirmada.
•

•

À quantidade de lixo acumulado em diferentes locais, fruto da greve dos
trabalhadores da HPEM, ainda em curso nesta data, recomendando uma solução
porventura com maior eficácia que a simples colocação de contentores para
albergarem a deposição, já que os problemas em matéria de saúde pública não
ficam assim salvaguardados.
À questão das dificuldades sentidas pelas escolas por via dum estrangulamento
financeiro que põe em causa o seu normal funcionamento, obrigando a medidas
extremas e penalizadoras para as famílias, como a que ontem motivou um
comunicado da nossa parte e que se prendeu com a decisão da Directora do
Agrupamento de Escolas do Algueirão, em requerer a colaboração dos pais para
suprir diferentes necessidades, questionando-se se teriam quer a Junta de
Freguesia, quer a Câmara Municipal, esgotado todas as possibilidades de
solucionamento do problema, para evitar este desfecho, absolutamente
comprometedor das conquistas de Abril, na medida em que faz correr o risco de,
duma educação tendencialmente gratuita, involuirmos para uma
tendencialmente comparticipada.

4 16 Press-release “Situações excepcionais pedem medidas que tais”
Saúda-se o início das obras de recuperação das praias do Concelho, hoje noticiada
pela comunicação social, em virtude de terem sido duramente fustigadas pelos
efeitos do temporal que se abateu sobre o litoral do território municipal em
Janeiro último, considerando-se crucial a reposição das suas condições de fruição
e utilização balnear a curto prazo, demandada quer pelos munícipes, quer pelos
não munícipes, sejam nacionais ou estrangeiros.
Ora exactamente a propósito, convém recordar que a 7 de Janeiro, por ocasião da
5ª Reunião Ordinária Privada da Câmara Municipal de Sintra, teve a bancada do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” oportunidade de alertar para a
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importância que revestiria uma medida de excepção dirigida aos comerciantes
com estabelecimentos nas proximidades das praias que tivessem sido afectados.
Defendeu-se então que passasse a mesma pela isenção do pagamento de taxas,
licenças e impostos municipais, naquilo que constituiria um sinal do apoio da
autarquia, na convicção de que as poupanças que dali resultassem poderiam verse canalizadas pelos proprietários para minorar os encargos inerentes à
reconstrução ou melhoramentos a implementar, solidarizando-se o Município
com as dificuldades que a intempérie tinha somado a uma situação que a
conjuntura económica do país já por si deixara fragilizada.
Apesar de ter sido admitido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal que seria
considerada tal sugestão no âmbito do levantamento que foi avançado que iria
ser feito, estranha-se que nada mais tenha sido anunciado, nem sequer agora à
boleia desta notícia do início das obras no espaço público.
E porque, adaptando aquilo que diz o ditado popular, aquilo que se estranha,
depressa se entranha, instala-se a dúvida se algo foi feito nesta matéria,
insistindo-se no voto de tal se ver diligenciado e, já agora, clarificado junto dos
interessados, onde se inclui também, naturalmente, quem foi mentor da
proposta, ou seja a bancada dos Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida”.
Eis aquilo por que se pugna e reivindica em nome duma convivência que se
desejaria democrática.

4 21 Press-release “Pedro Pinto renuncia ao mandato de Vereador em
Sintra”
É lamentável que o Deputado e Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, que
liderou a lista do PSD/CDS à Câmara Municipal de Sintra, tenha suspendido o
mandato logo após a tomada de posse e agora tenha renunciado.
Esta atitude do PSD e do próprio confirmam que a rejeição da candidatura liderada
por Marco Almeida, unanimemente aprovada pelas bases da Secção de Sintra,
para além de violar os Estatutos do Partido, mais não visava do que afastar um
militante incómodo por não ser apoiante nem das actuais lideranças nacional e
distrital, e assim permitir que um conjunto de elementos válidos e com provas
dadas ao serviço dos sintrenses, viesse a ser substituído por seguidistas de Pedro
Passos Coelho.
Para tanto era necessário inventar um cabeça de lista com peso partidário e
assim indigitaram Pedro Pinto, como se sabe pessoa alheia a Sintra e
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desconhecida pela grande maioria dos eleitores. Em suma funcionou como uma
mera “barriga de aluguer”...
O resultado é conhecido: o PSD teve um resultado desastroso e favoreceu
objectivamente a vitória do PS. O importante para o PSD não era ganhar mas sim
impedir o sucesso de Marco Almeida, o que conseguiu apesar do resultado muito
expressivo deste, que apenas ficou a cerca de um ponto percentual do PS.
Com a renúncia ao mandato de Vereador, eximindo-se a assumir as suas
responsabilidades confiadas pelos (poucos) eleitores que nele apostaram, Pedro
Pinto contribui decisivamente para agravar a imagem muito negativa que o PSD
deixou junto dos sintrenses neste processo eleitoral.
Por outro lado, a aceitação de pelouros (subalternos) pelos dois Vereadores do
PSD em exercício, permitem a ilação de que o importante não seria ganhar mas
sim, para além de afastar Marco Almeida, obter um quinhão do poder municipal.
Para se manter na coligação que governa Sintra, o PSD tem assumido posições no
mínimo escandalosas e absurdas. Foi o que sucedeu na Assembleia Municipal do
passado dia 10 de Abril, em que os Deputados Municipais do PSD votaram
favoravelmente uma moção subscrita pelo PS de saudação ao 25 de Abril e ao 1º
de Maio. Não seria de admirar tal postura se não fossem as virulentas referências
críticas que o texto votado dirige ao Governo, como sejam “vivemos num tempo
cinzento em que urge derrubar a ditadura da austeridade, esse dogma que se
pretende impor a nações inteiras com a mesma violência com que outrora se
impuseram outras ideias totalitárias”, “voltamos a ter crianças com fome dentro
das salas de aula”, “os idosos têm de optar entre comprar remédios ou ter
dinheiro para comer”, “os salários e pensões são retalhados sem dó nem piedade,
enquanto os direitos adquiridos de grandes corporações são considerados
intocáveis”, etc. E não venham sustentar que apenas votaram a saudação às
referidas efemérides, pois não podem ignorar a integridade do texto. Nem sequer
pediram uma votação separada que lhes permitisse votar contra o parágrafo que
desancava o Governo...
Quando ouvimos a leitura deste texto, desde logo imaginámos que os Deputados
do PSD votariam contra e os Vereadores abandonariam de imediato a coligação
face a um texto que não poderiam deixar de considerar uma grave afronta do PS,
parceiro de coligação. Não foi isso que sucedeu: votaram favoravelmente e
continuaram impávidos e serenos nas cadeiras do poder que ocupam. Nunca
visto! Uma vergonha a acrescentar à renúncia de Pedro Pinto.

22 Reunião de Câmara, 12ª – Ordinária e Pública
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4

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Atendendo a que começaram a ser instruídos processos relativos a Avenças e
Aquisições de serviços, foi requerida a oportuna apresentação da sua listagem e
respectivos valores.
- Atendendo ao iminente perigo de queda de muro do Penedo, o que obrigou a
um corte viário, gerando grandes incómodos para os moradores, foi questionado
qual o ponto de situação relativamente à resolução do problema.
-Também questionado foi o desenvolvimento do processo relativo à Moção
apresentada a 1 de Abril relativa à atribuição do nome de Aristides de Sousa
Mendes à Casa da Cultura de Mira-Sintra.
- Abordada ainda a situação relativa às transferências para as Juntas de Freguesia,
ao abrigo do Protocolo firmado pela autarquia para manutenção dos espaços
verdes e conservação dos passeios e calçadas.
- Levantado o problema relativo aos autocarros delegados às Juntas de Freguesia,
no que respeita à impossibilidade de alguns deles cumprirem serviços de
transporte de crianças.
- Questionado o ponto da situação relativo à proposta de isenção de taxas e
licenças aos comerciantes afectados pelas consequências do mau tempo nas
praias do Concelho, oportunamente apresentada pelos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”.
- Foi ainda indagado o ponto da situação relativamente às instalações do
Comando Territorial da GNR.

4
5

29 Reunião de Câmara, 8ª – Extraordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Manifestada preocupação relativamente ao lixo que se acumula um pouco por
todo o Concelho.
- Salientado o facto da campanha de podas de árvores não ter sido concretizada,
por via da dificuldade de mobilização dos meios necessários para a sua
efectivação.
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- Formalizado o agradecimento às Juntas de Freguesia pelo seu envolvimento na
organização dos eventos comemorativos dos 40 anos do 25 de Abril.
- Abordada ainda a necessidade de reformulação da sinalização em vários pontos
do Concelho, nomeadamente na União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero
Pinheiro e Montelavar.
- Em virtude da entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2014 da Lei 73/2013 de 3 de
Setembro, que estabelece como receita das Freguesias o produto da colecta do
IMI sobre os prédios rústicos (100%) e participação na proporção de 1% sobre a
colecta do IMI no que se refere aos prédios urbanos, naquilo que representaria
uma receita de indiscutível importância e expressão financeira, foi sugerida a
participação das mesmas nas reuniões de esclarecimento com a Autoridade
Tributária.

Maio

4 6 Reunião de Câmara, 13ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional no Conselho
Estratégico Empresarial;
- Ponto de situação relativo à requalificação da E.N. 117 – Belas;
- Ponto de situação com o Centro Social Paroquial e Paroquial de Casal de Cambra,
relativamente à manutenção do protocolo de apoio a 15 famílias, depois do seu
término em Julho de 2014;
- Moção Aristides Sousa Mendes. Tendo sido proposta a atribuição do nome de
Aristides de Sousa Mendes ao Largo Central de Agualva-Cacém, em alternativa à
apresentada a 3 de Abril pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” que a
propunha para a Casa da Cultura de Mira-Sintra, foram apresentadas desculpas
pelo Vereador Eduardo Quinta Nova, enquanto coordenador do PS na cidade de
Agualva-Cacém, pela forma como se tinha desenrolado o processo.

4 16 Press-release “Em defesa do Museu do Brinquedo”
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Confrontados com a muito preocupante notícia, difundida ontem e relativa ao
ameaçado encerramento do Museu do Brinquedo, que desde há 26 anos vive em
Sintra, dando a conhecer um impressionante espólio de mais de 60.000
brinquedos que traçam o percurso do brincar desde há vários séculos - naquilo
que configura um contributo da maior importância em termos históricos -, os
eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, aliam-se à preocupação
geral e manifestam total incredulidade que o Estado e a Câmara Municipal não
diligenciem de imediato e de forma totalmente empenhada tudo aquilo que possa
arrepiar caminho face a esta angustiante “morte anunciada” de um projecto que
tem também na sua base um claro altruísmo do seu fundador, Engº Arbués
Moreira.
Nesse âmbito, foi prontamente requerido, pelo Deputado representante do
Movimento, que integra a Comissão Especializada de Educação, Cultura, Desporto
e Juventude da Assembleia Municipal de Sintra, o agendamento urgente de uma
reunião para auscultação e parecer sobre esta matéria dos membros que a
integram, defendendo ainda a presença de representante do órgão executivo.
Tendo em conta o valioso acervo do Museu, o serviço público que vem sendo
prestado e o prestígio de que goza em termos nacionais e internacionais,
queremos crer que os decisores não se pouparão a esforços para reverter a
situação e fazer jus à expressão de que “(…) isto do brincar é uma coisa muito
séria”.
É, pois, seriedade e sentido de responsabilidade aquilo que se exige, permitindonos sugerir que se comece por reconhecer a utilidade pública do Museu e dos fins
que prossegue e explorar as vantagens daí decorrentes.

4 19 Press-release “Pela sua saúde!”
Que os tempos são pródigos em notícias menos boas já não constitui novidade. E
que entre elas, caibam, infelizmente, cortes ou reduções, também não!
Mas isso não pode tolher a nossa indignação face à leviandade com que não
poucas vezes são decididas e anunciadas, nem a sua generalização pode tão
pouco esmorecer a nossa determinação em as denunciar, em querer encontrar os
motivos que sustentam as decisões e identificar de forma construtiva as vias
possíveis para a sua resolução.
Confrontados com a muito preocupante notícia, partilhada pelo Executivo da
União de Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem, de que fora veiculada
pelo Director do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Sintra-Mafra, a
eventualidade de ter que se verificar o encerramento, no período de férias, de
uma das extensões do Centro de Saúde – a de S. João das Lampas ou Terrugem -,
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foi prontamente requerido pelos eleitos do Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” o urgente agendamento duma reunião com aquele responsável, tendo a
mesma ficado aprazada para amanhã, pelas 12H00, onde marcarão presença,
Marco Almeida, António Capucho e Guilherme Ponce de Leão (Presidente da
Junta).
Tal como consta no Comunicado que o Executivo da Junta fez divulgar no passado
dia 15 de Maio, é um sério revés nos cuidados básicos de saúde aquilo que
representará a medida anunciada, com inegáveis danos no acesso aos mesmos.
À óbvia sobrecarga que representará a acumulação de utentes, gerando uma
prestação de serviços que acusará naturais deficiências originadas pela exigência
de com os mesmos recursos humanos se passar a exigir uma resposta até então
dividida por 2 unidades, não será de somenos importância a dificuldade que
alguns sentirão em termos de deslocação, exigindo-lhes a conciliação de horários
com uma oferta de transportes públicos já por si escassa e agravando uma
disponibilidade financeira já comprometida, na medida em que impenderão sobre
os utentes despesas que até então não teriam que suportar.
Pela sua saúde! é uma expressão popular que se ouve quando se pretende
manifestar incredulidade face ao que o interlocutor transmite.
Neste caso é também em nome dela que agimos!

4 20 Reunião de Câmara, 14ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Contributos para o Projecto de Regulamento Municipal das AUGI
Nos termos do Aviso n.º 5323/2014 do Município de Sintra, publicado no Diário da
República, 2ª Série (nº 79), em 23 de abril de 2014, para efeitos da respetiva
apreciação pública, viram-se apresentadas várias propostas que resultaram duma
cuidada análise sobre o teor do documento e de diferentes contributos recolhidos
de forma abrangente.

•

Financiamento ao Programa Eco-Escolas
As dúvidas suscitadas durante um significativo prazo de tempo acerca do
financiamento camarário do Programa EcoEscolas, terão motivado que alguns
agrupamentos tivessem que assumir os custos relativos à sua inscrição, naquilo
que terá representado um esforço financeiro de alguma monta – propondo-se
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que sejam agora ressarcidos por isso -,, temendo-se que tal indefinição tenha
provocado alguma retracção no número de inscritos.
Tal preocupação funda-se no facto de desde há alguns anos e muito por via do
investimento da autarquia no acompanhamento técnico e financeiro do projecto,
ser Sintra o município com mais escolas inscritas e maior número de galardoadas.
E esse é um capital que, também em termos de consciencialização ambiental, não
pode comprometer-se.
•

Moção Extensão do Centro de Saúde de São João das Lampas
A notícia veiculada sobre a eventualidade de ter que se verificar o encerramento,
no período de férias, de uma das extensões de saúde - de S. João das Lampas ou
Terrugem - e aquilo que tal representará, comprometendo não apenas os
cuidados básicos de saúde mas agravando ainda a disponibilidade financeira dos
utentes, ao gerar despesas com as deslocações para aquele que constituirá a
alternativa em caso de necessidade, motivou a apresentação de Moção pelo
Movimento "Sintrenses com Marco Almeida" sobre o não encerramento
temporário ou definitivo de qualquer das extensões de saúde.

•

Encerramento do Museu do Brinquedo
A propósito da preocupante notícia sobre a eventualidade de encerramento do
Museu do Brinquedo, deu-se a conhecer que se viu requerido, pelo Deputado
representante do Movimento, que integra a Comissão Especializada de Educação,
Cultura, Desporto e Juventude da Assembleia Municipal de Sintra, o agendamento
urgente de uma reunião para auscultação e parecer sobre esta matéria dos
membros que a integram, defendendo ainda a presença de representante do
órgão executivo. Os Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” reforçaram a sua convicção de que tendo em conta o valioso acervo do
Museu, o serviço público que vem sendo prestado e o prestígio de que goza em
termos nacionais e internacionais, os decisores não se pouparão a esforços para
reverter a situação, tendo sugerido que se comece por reconhecer a utilidade
pública do Museu e dos fins que prossegue e explorar as vantagens daí
decorrentes.

4

21 Press-release “Quando as exclusões somam e seguem!”
Decorre hoje uma nova iniciativa de “Presidência Aberta”, desta vez à freguesia de
Casal de Cambra, mas este roteiro de alegada descentralização que uma parte do
Executivo cumpre, exclui uma vez mais a participação dos Vereadores eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”.
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Socorremo-nos dum provérbio, para espelhar a contradição existente entre o que
é dito e feito pelo Presidente da Câmara de Sintra: É como Frei Brás; faz o que ele
diz e não o que ele faz!
Quem revelou agastamento e indignação pelo facto de não ter sido convidado
pelo Presidente da República para a cerimónia de homenagem às personalidades
que se destacaram na internacionalização da economia portuguesa, classificando
tal gesto como “grande falta de educação”, não tem qualquer pejo em fazê-lo
quando se trata dos Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida”!
Se tivermos em conta que se trata duma freguesia cujo Executivo se viu eleito
através do mesmo Movimento, é ainda mais caricata essa exclusão e bem
revelador da falta de princípios democráticos e duma convivência que se desejaria
plural.
Apesar de 40 anos depois da sua conquista, ser expectável que a nossa
democracia revelasse já a maturidade suficiente para que estes episódios não se
verificassem, os atentados que também por esta via são infligidos ao que está no
seu cerne, compromete a sua afirmação e a credibilização das instituições, como
deveria comprometer os seus autores.
Ainda para mais não têm sido poucas as vezes que damos boa prova do nosso
sentido de responsabilidade junto do actual Executivo da Câmara, manifestando
o nosso apoio sempre que a avaliação das situações no-lo recomenda. Fazemo-lo
por convicção, comprometidos que estamos com Sintra e por Sintra, superiores a
quezílias e partidarismos, coerentes com os princípios que defendemos e que
contribuem para nos distinguir.
Invocando de novo um ditado popular que diz qualquer coisa como “Água mole
em pedra dura, tanto dá até que fura!”, alimentamos tal esperança, já que somos
forçados a concluir que apesar da força da sabedoria popular que os provérbios
encerram, os tempos que vivemos são outros e os homens teimam em contrariar
o que seria previsível e já agora desejável em termos éticos.
Estas exclusões que somam e seguem, dão bom testemunho que o caminho que
se perspectiva é ainda longo.
A consolação é que as grandes caminhadas se fazem também com pequenos
passos!

Junho
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4 3 Reunião de Câmara, 15ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Proposta de correção ao comunicado da Câmara Municipal de Sintra relativo ao
encerramento da piscina de Ouressa, concretamente no que diz respeito à
afirmação “(…) uma vez que nos últimos 4 anos não sofreu obras de requalificação
e conservação”. Relativamente ao período decorrido entre Julho de 2011 e
Outubro de 2013, foram exemplificadas algumas intervenções que se viram
concretizadas, que contrariam o teor das informações incluídas no referido
comunicado.
- Alerta relativo à portaria 82/2014 a qual pode implicar o encerramento dos
serviços de obstetrícia no Hospital Fernando da Fonseca.
Foi salientado que, efectivamente, através dela, são definidos critérios de
classificação dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde de
acordo com a natureza das suas responsabilidades e quadro de valências
exercidas, bem como o seu posicionamento na rede hospitalar e o resultado é que
o Hospital Fernando da Fonseca, que pertence ao Grupo I (com uma área de
influência directa para as valências existentes entre 75.000 e 500.000 habs.)
deixará de ter obstetrícia.
Esta iniciativa, a somar ao receio de encerramento de algumas extensões de
saúde, naquilo que compromete a prestação dos cuidados de saúde básicos aos
munícipes de Sintra e configura uma situação muito grave e preocupante,
acabaria por suscitar a aprovação por unanimidade da proposta de urgente
marcação de reunião com o Senhor Ministro da Saúde.
- Ponto de situação relativo aos cursos profissionais para o ano lectivo 2014/2015,
já que a informação de que se disporia era a de que o número seria
substancialmente inferior ao do ano passado. A confirmar-se tal cenário, aquilo
que tem sido uma resposta importante para o percurso educativo de muitos
alunos, ficaria comprometido, pelo que se questionaram as diligências
desenvolvidas pelo Executivo Camarário em matéria de acompanhamento da
situação e minimização dos impactos. Viu-se, nesse âmbito confirmado o
envolvimento do Deptº de Educação nesta matéria, que é, aliás, da
responsabilidade do Ministério da Educação, através da DGEST.

4
5

Press-release “Vereadores do Movimento Sintrenses com Marco
Almeida alertam para o anunciado encerramento dos serviços de
Obstetrícia no Hospital Fernando da Fonseca”
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Na reunião camarária de hoje, 3 de Junho, um dos temas levantados pelos
Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” prendeu-se com o
anunciado encerramento da valência de Obstetrícia no Hospital Fernando da
Fonseca, em consequência da reorganização dos serviços hospitalares decretada
pela Portaria nº82/2014 de 10 de Abril.
Através dela, são definidos critérios de classificação dos serviços e
estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde de acordo com a natureza das
suas responsabilidades e quadro de valências exercidas, bem como o seu
posicionamento na rede hospitalar.
O resultado é que o Hospital Fernando da Fonseca, que pertence ao Grupo I (com
uma área de influência directa para as valências existentes entre 75.000 e 500.000
habs.) deixará de ter obstetrícia.
E assim deixará de haver partos no hospital que tem entre os seus utentes muitos
milhares de munícipes de Sintra!
Para um município que apresenta o saldo natural mais alto, ou seja um saldo
demográfico positivo, já que nele ainda se nasce mais do que se morre - com os
nascimentos em 2013 a superar em mais de 1000 os óbitos -, esta notícia só pode
suscitar surpresa e incredulidade.
Queremos crer que o recuo na decisão não será um parto difícil!
Basta bom senso e uma férrea determinação do Executivo Camarário.

4

6 Press-release “Uma pequena nuance numa exclusão já habitual”
No anunciado roteiro de “Presidências Abertas”, calhou hoje à União de
Freguesias de Cacém e S. Marcos receber, numa visita organizada para o efeito, o
Presidente da Câmara Municipal de Sintra acompanhado por uma comitiva,
donde foram uma vez mais excluídos os Vereadores eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida”, naquilo que, pelas piores razões, deixou de ser
novo, juntando-se este gesto de falta de respeito democrático ao rol daqueles
que vão na mesma linha e que vamos coleccionando e, obviamente, denunciando.
A nossa determinação em pugnar por aquilo em que acreditamos e em que tantos
munícipes acreditaram e que, com tais gestos, são desrespeitados também, não
esmorece nem abranda, incentivando-nos a vincar a nossa diferença e em fazê-la
valer. É animados desses princípios que continuamos a estar atentos, a alertar
para o que merece ver-se corrigido, a indicar caminhos, a percorrê-los com as
pessoas e em nome delas, exigindo que se desenhem soluções à medida dos seus
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problemas. É, essa a noção de bem servir, comprometidos que estamos com
Sintra e por Sintra.
E se “os gestos ficam para quem os pratica”, há, contudo, uma pequena nuance
que queremos valorizar e saudar, mas abonando a favor do Presidente da Junta,
na medida em que o mesmo endereçou convite ao líder de bancada da
Assembleia de Freguesia eleito pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”
para estar presente numa reunião integrada no programa da visita.
Destoando da tendência com que o Presidente da Câmara teima em marcar estas
iniciativas, dá esta atitude bom testemunho duma forma diferente de estar na
política. Exactamente aquela que se esperaria fosse generalizada, incluindo e
integrando e potenciando os contributos de todos.
Escamotear a importância dos outros não a confere a quem assim procede. Bem
pelo contrário!
Temos para nós que se o Presidente da Câmara se deixasse contagiar por este
gesto, prestaria um bom serviço aos sintrenses e à democracia, contrariando
tantos e claros sinais da sua imaturidade, mesmo se conquistada há 4 décadas.

4

24 Reunião de Câmara, 16ª – Ordinária e Pública

Julho

4

1 Reunião de Câmara, 17ª – Ordinária e Privada

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Ponto de situação relativamente aos Autocarros;
- Ponto de situação relativamente aos contratos programa com Federações e
Associações de Modalidades Desportivas;
- Proposta de criação da Gala de Mérito Desportivo.
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Press-release “Movimento Sintrenses com Marco Almeida propõe a
organização duma Gala Desportiva”
No âmbito da 17ª Reunião Camarária que hoje teve lugar, foi pelos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” suscitado o pedido de informação
sobre a renovação dos contratos-programa com as várias associações/federações
de modalidades, pelo reconhecimento da sua imprescindibilidade para o
incremento do número de atletas e para os resultados que vêm sendo alcançados.
Foi também em razão do tributo que assumem ser devido pelo Município a todos
quantos, através das marcas conseguidas, têm projectado o nome de Sintra, que
se viu pelos mesmos proposta a organização, pela autarquia, duma Gala
Desportiva que homenageie os atletas, os respectivos clubes e as colectividades.
Uma forma singela, mas prenhe de significado, de expressar um bem-hajam e
vincar a importância de que se reveste a prática desportiva, assumindo que
representaria também um estímulo para prosseguirem na senda de uma melhoria
contínua, que é, afinal, a meta de todos os desportistas.

4 3 Press-release “Quando são mais as nozes que as vozes!”
A propósito da alegada vocação social do Executivo da Câmara de Sintra
Atentas as atribuições dos municípios nos domínios da ação social e dispondo as
câmaras municipais de competências para, pelos meios adequados, prestar tal
apoio, os tempos recentes e a conjuntura económica que o país atravessa, têm
recomendado diversificação de estratégias de solidariedade para acorrer às
dificuldades dum crescente número de pessoas, naquilo que reforça o pendor
humanista da actividade municipal.
Não estranhará, por isso, que já em 2009, a Câmara Municipal de Sintra,
consciente do dinamismo da sociedade civil e do alcance das suas respostas a
nível social e da saúde, tenha decidido dar um novo impulso ao Programa de
Apoio Financeiro às Instituições sem Fins Lucrativos (PAFI), como forma de
estimular e valorizar a intervenção dessas entidades e de, em conjunto com elas,
contribuir para a resolução dos problemas sociais, entendendo-o ainda como
facilitador na desejável racionalização dos recursos municipais, na medida em que
tornaria transparente o critério de atribuição e o acesso à disponibilização dos
mesmos.
Já se estranha, isso sim, é que para um Executivo que fez tamanho alarde da
vocação social das suas opções – cujo princípio, seria, naturalmente, merecedor
de concordância -, alegando até que as medidas de gestão concretizadas ao nível
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da cessação de contratos teriam como justificativo e destinatário privilegiado o
apoio aos mais carenciados, o valor transferido ao abrigo do PAFI tenha sido,
afinal, inferior em 2014 ao que foi investido em 2013.
Em termos globais, para aqueles que no terreno são os interlocutores
privilegiados da identificação de necessidades e parceiros por excelência para as
tentar suprir, foram transferidos 495.400,00€ em 2013 e 494.618,00€ em 2014.
Num contexto em que as necessidades são prementes, esperar-se-ia que o sinal
fosse de reforço e não de contenção!
Somos de novo tentados a socorrer-nos de ditados populares para concluir que
naquilo que à tão amplificada vocação social deste Executivo e nomeadamente
no que ao PAFI se refere, “São mais as nozes que as vozes”, o que “Para bom
entendedor, meia palavra basta”.

4

15 Press-release “Não cedência de viatura camarária dá boleia a
ausência na Comissão Eleitoral para a Eleição da Comissão Executiva
Metropolitana de Lisboa”
Tem lugar hoje, 15 de Julho, entre as 19H00 e as 22H00 e em simultâneo em cada
Assembleia dos Municípios integrantes da Área Metropolitana de Lisboa a
votação da lista ordenada dos candidatos a membros da Comissão Executiva
Metropolitana.
Ao abrigo do Regulamento Eleitoral, foi requerida pelo Conselho Metropolitano
de Lisboa a identificação do representante do Movimento "Sintrenses com Marco
Almeida", para integrar a Comissão Eleitoral, tendo, nessa sequência, participado
aquele na reunião preparatória ocorrida no passado dia 9 de Julho.
Lamentável e incompreensivelmente, o mesmo não poderá ver-se garantido no
que se refere à presença na reunião de hoje da citada Comissão Eleitoral, que
coincidirá com a realização do Acto Eleitoral e que visa o seu acompanhamento,
esclarecimento de dúvidas suscitadas pelas Mesas das Assembleias de Voto,
recepção dos resultados da votação e aprovação da ata em minuta, em virtude de
não ter havido cedência de viatura por parte da Câmara Municipal de Sintra, por
alegada indisponibilidade de meios!
Para quem, por via dum direito que lhe está acometido na qualidade de Grupo de
Cidadãos representado na Assembleia Municipal dum Município que integra a
Área Metropolitana, vê assim vedada a participação nesta iniciativa, por meras
razões de ordem logística, esta situação revela-se tão inexplicável quanto caricata.
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Se se tiver em conta que não se viu distribuída qualquer viatura para apoio aos
Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, mesmo se
ao arrepio do que seria expectável - vendo-se alegado que, em contrapartida,
seria garantido transporte sempre que requerido - e que o horário para que agora
o solicitámos nem coincidirá com a actividade municipal, bastando para tal que se
destacasse viatura e motorista para o efeito, ao abrigo de trabalho extraordinário,
a arbitrariedade destas posições, na linha de outras com que vimos sendo
brindados, configura uma inequívoca falta de respeito democrático que se faz
mossa não nos enfraquece.
Aliás diga-se ainda em abono da verdade, que a presente impossibilidade de
cedência de transporte se soma a várias outras que têm sido lesivas para a nossa
actividade, pondo em causa, em diferentes circunstâncias, o cumprimento de
compromissos ou obrigando-nos a recorrer a meios próprios, naquilo que
claramente representa um condicionamento que não deixaremos de denunciar.

4

22 Reunião de Câmara, 18ª – Ordinária e Pública

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:

- Informação relativa aos consecutivos anúncios feitos pelo senhor Presidente e
vereadores em regime de permanência. A saber:
- Introdução de radares de controle de velocidade no IC19;
- Instalações para o Comando Territorial da GNR de Sintra;
- Instalações para a Divisão da PSP de Sintra;
- conclusões da reunião com o Ministro de Saúde;
- Parque da Saúde da Messa, Algueirão Mem-Martins;
- Construção das Unidades de Saúde de Sintra, Algueirão-Mem Martins, Agualva, Queluz e
Almargem do Bispo;
- Questionado se seria tido em conta o parecer negativo das assembleias de freguesia
quanto à proposta do Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra.

4
5
6 Agosto
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7
8 15 Press-release “A propósito do encerramento do Museu do
Brinquedo”. Quando o querer não rima com fazer

9
Três meses passados sobre o pré-anúncio de encerramento do Museu do
Brinquedo e de outros tantos em que em sede da Reunião de Câmara (de
20/05/2014), o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” manifestou a sua
fundada preocupação em face daquele e mesmo admitindo que a matéria não era
de fácil resolução, reiterou acreditar que a oportunidade de solucionamento se
encontraria, eis que o temido desfecho se precipitou, muito também pela falta de
habilidade com que manifestamente a CMS e os seus responsáveis políticos
geriram todo o processo.
E se as considerações então feitas pelo Senhor Presidente na mesma Reunião de
Câmara - pronunciando-se desfavoravelmente sobre os reais objectivos da
Fundação Arbués Moreira, não resistindo a reduzi-los a ânsia financeira, que por
via da Lei das Fundações a autarquia deixara de poder satisfazer e chegando
mesmo a denunciar a falta de conceito museológico, na medida em que afirmou
que a Câmara estaria disponível para pegar no Museu do Brinquedo e fazer dele
um museu e não um armazém -, eram já um mau prenúncio sobre o
entendimento que teria que construir-se, na medida em que tecidas em reunião
pública, temer-se-ia que não sobrasse espaço e vontade para acolher uma
proposta, os capítulos que se terão seguido, condenaram-nos sem apelo nem
agravo.
Mas sobre tais afirmações, por conterem imprecisões, importará corrigi-las e
repor a verdade:

10

- O tempo encarregou-se de corrigir as boas intenções anunciadas pelo
candidato agora Presidente, relativamente ao Museu do Brinquedo, confirmandose que importa ter sentido de responsabilidade mesmo em campanha eleitoral.

11

- O valor do protocolo firmado com a Fundação Arbués Moreira,
celebrado em 2010, a 16 de Abril e com uma vigência até Dezembro de 2013 era
de 60.000,00€/ano e não 100.000,00€/ano, como referido pelo Senhor
Presidente.
E ao longo dos anos, não terão sido talvez alguns milhões gastos com o Museu
do Brinquedo, como foi admitido como provável, já que repescando os valores
associados aos diferentes protocolos, entre 2003 e 2013, o valor corresponde a
592.000,00€!

12

-Também não foram centenas os bilhetes dados às Escolas neste ano,
porque não foi sequer um adquirido!
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Por via do último Protocolo e entre as contrapartidas, consagrava-se a
oportunidade de serem anualmente 500 as crianças destinatárias de visitas
organizadas ao Museu do Brinquedo, a que se juntariam mais 150 para convites a
oferecer pela autarquia.
Temos para nós que quando o querer rima com fazer, se procuram soluções e se
desenha uma estratégia com objectivos de consensualização.
Não terá sido isso que aconteceu, ou a proposta de protocolo não teria suscitado
a reacção que viria a produzir.
Pelos comentários reproduzidos na imprensa e ouvidos aos responsáveis pelo
Museu, permitimo-nos inferir que os termos do protocolo não terão sido
sopesados pelas duas partes antes de serem vertidos em proposta.
Lamentar agora que a Fundação não tenha feito uma contraproposta, é tentar a
todo o custo salvar a face. Se essa margem existia, deveria ter sido sinalizada,
com intuito construtivo. Quando se quer conciliar não se caminha de costas
voltadas!
Ter definido e trabalhado os termos porque se regeria o protocolo não
envolvendo a Fundação para o adaptar na medida do que fosse aceitável, não foi
um bom preâmbulo.
Afirmámos que acreditávamos haver uma oportunidade.
Dissemo-lo e dizemo-lo com convicção.
Era preciso querer!
E com total boa-fé, avaliar cenários, limar arestas, ensaiar soluções, construir
propostas.
Nós faríamos diferente!
Equacionaríamos uma solução que passasse por um misto de medidas que se
avaliariam num processo dinâmico e que poderiam passar por:
- Colaboração autárquica em matéria de disponibilização dos técnicos para, em
conjunto, contribuir para a sua dinamização, quer fosse através de apontamentos
expositivos noutras unidades museológicas, conotados com a época do acervo em
causa, que incrementassem a vontade de visitar o Museu do Brinquedo, quer
fosse a concepção de programas específicos para os diferentes estratos
geracionais, com um menu desenhado à medida, colaborando de forma activa na
divulgação dos mesmos, o que reforçaria a visibilidade do Museu;
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- Construção de um projecto de educação pela arte e de história à boleia do
brincar, garantindo a transferência para a sede dos Agrupamentos e direcções das
IPSS, da verba necessária para cobrir a despesa dos ingressos, mediante um
protocolo que para tal se veria firmado, ou acomodando-a no âmbito do PAQUE.
Também a adaptação dum projecto desta natureza para a população idosa ou
para os deficientes, com programas específicos que respondessem aos seus
interesses próprios, poderia também desenhar-se, garantindo-se o financiamento
das entradas através do PAFI.
- Interessante ainda, desde que juridicamente sustentável, seria delinear um
projecto de permuta com outros municípios, como forma de divulgação do
património de Sintra e, nessa medida, permitir que as suas crianças/jovens/idosos
visitassem o Museu e, em contrapartida, proporcionar aos nossos fazê-lo também
nesses municípios.
Será bom não esquecer que, à boleia destes para quem seria franqueado o
acesso, se admitiria que outros viessem, com dividendos previsíveis e
potenciando mesmo o comércio local.
- A CMS assumir-se como pivot junto das empresas de Sintra, para apoiarem
mecenaticamente o Museu, mediante contrapartidas que o Museu consagraria
para os seus colaboradores, à semelhança do que aconteceu com a Fundação
Montepio que em Fevereiro firmou protocolo com a Fundação Arbués Moreira
(com vigência até 2015), redundando num preço especial para os associados e
colaboradores do Montepio Geral.
Estar de portas abertas para receber contributos que permitissem ensaiar
soluções e construir em conjunto alternativas ao modelo vigente, faria,
certamente, a diferença.
Neste caso do Museu do Brinquedo, cujo encerramento constitui uma perda a
todos os títulos lamentável para o Município de Sintra e para a cultura em geral,
se a Câmara verdadeiramente o valorizava, como anunciou, tinha que fazer com
que o querer que cá permanecesse rimasse com o fazer por isso.
E à semelhança do que foi feito pelo anterior Executivo, ao abrigo do preâmbulo
da Resolução do Conselho de Ministros 13-A/2013, invocar a prerrogativa de
decisão final da autarquia relativamente aos resultados do Censo por via da Lei
das Fundações e esgotar todas as possibilidades!
Não foi o que aconteceu!
Os eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” agradecem,
reconhecidos, à Fundação Arbués Moreira o tanto que deu a Sintra, restandonos desejar que rapidamente possa a colecção instalar-se para fazer as delícias
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de muitos outros que façam da sua visita uma oportunidade de viagem pelo
reino do brincar.
Sabemos que o nosso sentimento é igual ao de muitos, muitos mais.

13 26 Reunião de Câmara, 19ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Voto de pesar sobre o Comendador João Justino.
- Pagamento de taxas de Resíduos Sólidos Urbanos pelas juntas de freguesia na fatura
da água relativa a espaços verdes.
- Opção relativa ao futuro da gestão dos autocarros sob gestão das juntas de freguesia
ao abrigo do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Sintra. Foi
abordado o assunto do atraso na transferência de verbas.
- Declaração política sobre o Museu do Brinquedo.

4 Setembro
5
6 9 Reunião de Câmara, 20ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:

- Programação de obras nas freguesias tendo em conta o desafio lançado pelo
Presidente de Câmara às Juntas de Freguesia para procederem à indicação de
prioridades;
- Ponto de situação relativo ao levantamento do estado das coberturas de
amianto das escolas do concelho;
- Para quando estará concluído o processo de extinção das empresas municipais.
Os prejuízos indicados nos relatórios semestrais que estão hoje para análise são
preocupantes;
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- Se está em ponderação, à semelhança do que acontece com o património
edificado sob gestão da Parques de Sintra-Monte da Lua, a possibilidade de visita
gratuita, ao domingo, do Palácio da Regaleira. Expressada a proposta para que tal
venha a acontecer.

•

Press-release “Taxas e impostos municipais para 2015. Câmara Municipal
volta a falhar compromisso eleitoral”

As forças partidárias coligadas em Sintra, o Partido Socialista, a CDU e o PSD,
aprovaram hoje, em sede de reunião de Câmara, o conjunto de taxas e impostos
para o ano de 2015.
A boa situação financeira municipal, confirmada pela publicação recente do
Anuário Municipal Financeiro de 2013, bem como pela prestação de contas da
autarquia do ano passado e pelo relatório semestral de 2014, permitia uma
significativa redução dos impostos, principalmente na percentagem do IRS gerido
pelos municípios, na derrama e no IMI.
Num tempo de profunda crise social sentida pelos portugueses, fruto dos pesados
impostos nacionais, da diminuição de rendimentos das famílias e das dificuldades
vividas pelo pequeno e médio tecido empresarial, a Câmara Municipal de Sintra,
em particular o seu Presidente, perderam a oportunidade de contribuir para o
dinamismo da economia local e da melhoria das condições de vida das famílias
sintrenses.
Assim não quiseram os partidos, assim não quis o Presidente de Câmara. Ao
decidir manter a carga fiscal, a autarquia de Sintra prescindiu da oportunidade de
contribuir para a dinamização da economia local e bem estar das famílias. Não
basta falar de prioridade ao investimento e de solidariedade, é preciso
demonstrar com atos que esse é um compromisso real.
Este Movimento independente defendeu, em campanha eleitoral, a redução
generalizada dos impostos e taxas municipais como forma suplementar de apoio
aos munícipes e ao fomento da dinâmica económica do tecido empresarial local.
Os vereadores independentes do Movimento abstiveram-se nas propostas relativas às
taxas e impostos do IRS, do IMI, da Derrama e da Taxa Municipal de Direitos de
Passagem. Os motivos são simples: A Câmara tem robustez financeira, as famílias e
as empresas continuam a ser fustigadas pelos pesados impostos nacionais, a
degradação social continua a fazer sentir-se e os compromissos eleitorais são para
cumprir. E nesta questão, não são apenas os nossos, mas são também os do
Presidente de Câmara que prometeu, em campanha eleitoral, a sua redução!
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4
5

30 Reunião de Câmara, 21ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Formulado agradecimento ao Exmº Senhor Presidente, em nome da bancada do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, pelo convite para os Vereadores
participarem na visita às obras dos SMAS no passado dia 26 de Setembro.
Ressalvado que tal expressava uma evolução na conduta do Senhor Presidente e
que se alimentava a convicção de que será a prazo alterado o procedimento de
exclusão dos Vereadores do Movimento das Presidências Abertas;
- A ocorrência dum acidente trágico durante uma das obras dos SMAS, que
vitimaria um trabalhador da empresa a quem fora subcontratado o trabalho,
motivou a apresentação dum voto de pesar à família da vítima e o levantamento
de questão sobre eventuais conclusões já existentes sobre as circunstâncias do
mesmo, após visita da Autoridade para as Condições de Trabalho;
- A circunstância de ter a bancada do PS na Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Sintra, protestado com veemência relativamente ao estado caótico
do trânsito na Avª Heliodoro Salgado, motivou que tivesse sido questionada a
evolução dos procedimentos para ultrapassar tal situação;
- Inquirido o ponto da situação da reformulação do Parque Infantil da Portela de
Sintra;
- Apresentada pelo Vereador Marco Almeida uma análise sobre a abertura do Ano
Escolar, salientando a preocupante falta de professores e recomendando um
melhor desempenho junto dos parceiros locais;
- Anunciada ainda a intenção de vir a apresentar uma proposta tendente à
cessação da integração do Município de Sintra na Associação de Municípios,
tendo em conta a posição assumida na negociação com o governo em matéria de
Fundo de Apoio Municipal, que se revelaria lesiva para o Concelho;
- Constatado que a CMS continua a substituir-se áquilo que são obrigações da
administração central, em matéria de saúde e educação, suprindo as suas faltas.

4 Outubro
67

Reunião de Câmara, 22ª – Ordinária e Privada
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7 Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
8 - Requerida pelo Vereador Carlos Parreiras a apresentação da listagem de obras
da Câmara e dos SMAS previstas para as diferentes freguesias, assunto que teria
sido abordado na reunião havida com os respectivos Presidentes de Junta no
passado dia 2 de Outubro;

9 - Salientada pela Vereadora Paula Simões a gravosa situação que Sintra vive
também em matéria de falta de professores, com custos intoleráveis para a
comunidade educativa: muitos professores por colocar, deixando-os em total
vulnerabilidade, com as suas vidas em suspenso, por não conseguirem descortinar
não já o futuro, mas, literalmente o presente; os alunos com mais “furos” do que
suposto, por aguardarem a regularização da situação e em clara perspectiva de
perda de rendimento escolar e os pais em crescendo de preocupação pela
conjugação de todos estes efeitos.
Atenta a dimensão do impacto no Concelho, onde estão em falta 170 professores,
afectando um universo de 20.000 alunos, viu-se defendida como única saída
possível a demissão do Ministro da Educação.
- Apesar de ter sido prevista para a presente sessão, a apresentação de proposta
relativa à saída de Sintra da Associação Nacional de Municípios, atendendo às
consequências da atitude da mesma na negociação com o governo em matéria de
Fundo de Apoio Municipal - a qual se revelaria lesiva para o Concelho -, o facto de
se aguardar a recepção de dados que tinham sido requeridos justificaria o atraso
na concretização desse propósito.
- Foi ainda referida a preocupação relativa à notícia avançada pelo Ministro do
Ambiente quanto ao aumento da água nos concelhos do litoral para suportar
custos dos concelhos do interior.
- Intervenção pelo Vereador Marco Almeida a propósito das refeições escolares e
da discrepância verificada entre o preço de custo e o valor cobrado aos pais. O
que estava em causa, afinal, era um encaixe de 0,20€ por cada almoço (custa à
CMS 1,26€ e é cobrado 1,46€) e de 0,15€ por cada lanche (custa à CMS 0,246€ e é
cobrado 0,40€) ou de 0,29€ se considerado o pacote de almoço e lanche
(cobrados 1,80€ quando o preço de custo é 1,506€).
Salientado que para um Executivo que teima em propalar a vocação humanista e
solidária e que se diz atento às dificuldades das famílias, esta opção era, no
mínimo, reveladora duma total falta de sensibilidade.
Em face da contra-argumentação apresentada pelo Vereador Rui Pereira, de que
para além do custo directo haveria que tomar em linha de conta os custos
indirectos associados e que tinha sido conseguido um preço mais baixo do que o
anterior Executivo lograra obter, foi salientado que, tratando-se dum ganho em
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termos de gestão, que se saudava, seria louvável que se fizesse espelhar o mesmo
no preço cobrado às famílias. E não fora, definitivamente, o que acontecera.

•

Press-release “A Câmara Municipal de Sintra lucra com as refeições escolares?!
Afinal, a alegada solidariedade não rima com sensibilidade!

A Câmara Municipal divulgou através de diferentes meios a iniciativa de melhoria
da oferta de refeições escolares do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, como forma
de apoio aos alunos e às suas famílias. Para além do almoço, seria possível
adquirir um pacote que inclui almoço e lanche ou adquiri-los separadamente,
tendo anunciado os seguintes preços:
- Almoço: 1,46€ (depois de confirmado o valor de referência por despacho do
Ministério da Educação - Despacho n.º 11306-D/2014 de 8 de Setembro)
- Lanche: 0,40€
- Almoço e lanche: 1,80€
Ora, se em termos de princípio parece louvável a iniciativa de passar a ser
disponibilizado lanche às crianças, já é repudiável que o valor cobrado aos pais
seja, afinal, superior ao valor de custo suportado pela autarquia!
Basta confrontar a informação distribuída e fazer contas!
Atenta a documentação presente à Reunião Camarária de 26 de Agosto e relativa
à adjudicação do fornecimento de refeições, são os seguintes os preços
apresentados:
- Almoço: 1,03€ + IVA = 1,26€
- Lanche: 0,20€ + IVA= 0,246€
A conclusão é simples:

10

- No caso dos almoços, a CMS paga 1,26€ e cobra 1,46€, ou seja mais

0,20€!

11

- No caso dos lanches, paga 0,25€ e cobra aos pais dos alunos não
subsidiados pela Ação Social Escolar 0,40€, ou seja, mais 0,15€!

12

- Se se tomar como exemplo o pacote constituído por almoço e lanche e
forem subtraídos os valores de custo suportados pela autarquia, são cobrados
mais 0,29€!
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Para um Executivo que teima em propalar a vocação humanista e solidária e que
se diz atento às dificuldades das famílias, esta medida é, no mínimo, reveladora
duma total falta de sensibilidade!
É caso para dizer que dão com uma mão e tiram com a outra!
Permitamo-nos ainda um exercício: considerando que para as crianças e para os
alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, não há lugar a qualquer pagamento
para os do Escalão A e que, para os do Escalão B, é suportado em 50%, e se, por
mera hipótese, o que o atual Executivo pretendeu foi acomodar estes encargos
com o “lucro” obtido nas situações em que os alunos não são “subsidiados”,
então seria preferível explicar ao que vem e sensibilizar para uma
responsabilidade partilhada, na medida em que, afinal, são os encarregados de
educação das crianças e dos alunos não subsidiados pela Ação Social Escolar que
contribuem para subsidiar as refeições e os lanches das outras crianças e alunos. E
não subsidiado não é, nem pode ser interpretado como não carenciado.
Uma palavra ainda para a expressão muitíssimo significativa dos valores em
causa, se consideramos que, com base em números avançados pela autarquia,
serão cerca de 1.800.000 as refeições cobradas (550.000 no pré-escolar, das quais
172.394 gratuitas e 2.000.000 no 1º ciclo, das quais 574.878 gratuitas).
Porque connosco, a história seria, definitivamente, diferente, os Eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” não quiseram deixar de denunciar
publicamente esta situação, pela gravidade de que se reveste e, numa acção
articulada junto dos estabelecimentos de ensino, procederam à distribuição de
material que espelha este atropelo.

• Press-release “Demissão é a única saída possível para o Ministro da Educação”
Os pedidos de desculpas que parecem ter-se tornado uma marca deste governo,
não podem, por si só, apoucar as responsabilidades e as gravosas consequências
que algumas decisões, pela veleidade com que são tomadas, geram na vida de
tantos de nós.
Os episódios à volta da colocação dos professores atingiram o cúmulo do caricato
com a republicação das listas, tendo deixado as escolas em pior situação do que
antes da suposta revisão.
Se, para a comunidade educativa, os reflexos duma má gestão do processo eram
já suficientemente penalizadores, com muitos professores por colocar, deixandoos em total vulnerabilidade, com as suas vidas em suspenso, por não conseguirem
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descortinar não já o futuro, mas, literalmente o presente; com os alunos com mais
“furos” do que suposto, por aguardarem a regularização da situação e em clara
perspectiva de perda de rendimento escolar, com os pais em crescendo de
preocupação pela conjugação de todos estes efeitos, o agravamento desta
situação pela nova medida do Ministério da Educação, levando, afinal, a que haja
nalguns casos menos professores do que há uma semana, atinge foros de
inaceitável.
Atento este quadro e a dimensão do impacto no Concelho, onde estão em falta
170 professores, afectando um universo de 20.000 alunos, os eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, pronunciaram-se hoje em sede de
reunião de câmara, defendendo, como única saída possível a demissão do
Ministro da Educação.

10 Press-release “A exclusão como falta de pedagogia democrática!”
Presidência Aberta à União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra
Nove iniciativas de Presidência Aberta e nove exclusões dos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, são a confirmação do propósito
que se deixou adivinhar logo no início do mandato do atual Executivo Camarário.
De cada vez que tal acontece, “acusamos o toque”, denunciamos a falta de
pluralismo e de estratégia integradora, a desvalorização do contributo que cada
um dos eleitos poderia dar, a pseudo auto-suficiência em termos de gestão, a
falta de respeito por quem acreditou no nosso projecto e nos mandatou para os
representar.
Desta feita cabe à União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra a visita do grupo
de trabalho donde nos vimos excluídos.
Mesmo sem pelouros distribuídos, não será por falta de modéstia que deixamos
de julgar que os nossos eleitos teriam uma palavra a dizer, com intuito construtivo
e a bem das comunidades que vivem e interagem naquele território.
Não é essa a convicção do actual Executivo, apostado em dividir, em excluir, em
tomar por certo que “quem não está com ele está contra ele”, como se o superior
interesse dos sintrenses não estivesse acima de todas as quezílias ou das tomadas
de posição que possam ser-lhes mais incómodas ou desagradáveis.
Foi este diagnóstico que, um ano depois das eleições, nos levou a decidir
amplificar o que em diferentes circunstâncias vimos denunciando, através duma
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acção de comunicação com as pessoas, suportada por outdoors: A história podia
ser diferente. Dizemo-lo e reafirmamos que haveria, definitivamente, também,
um menor défice democrático!
Já o Executivo da Junta da União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra merece
saudação pela iniciativa de convidar todos os Vogais que têm assento na
Assembleia de Freguesia.
Revelador de ética e de maturidade democrática, é um exemplo ao nível da
freguesia que se lamenta que não tenha seguidores a nível municipal, com
consequências na formação cívica e na valorização do pluralismo,
comprometendo, no limite, o respeito dos cidadãos pelos políticos, os quais se
vão alheando dos partidos, deixando, preocupantemente, de se rever na política e
nas instituições.
Quando o tema da educação está, pelas piores razões, na ordem do dia, é legítimo
concluir que é também de falta de pedagogia que trata esta exclusão.

13 Press-release “Sintra alinha com a máxima atribuída a Frei Brás:
Fazer como diz e não como faz”
O mail enviado pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) e dirigido aos
parceiros de Sintra no desenvolvimento do Projecto EcoEscolas, comunicando que
não estão reunidas as condições para a entrega do galardão, pesem embora as
inúmeras tentativas de contacto com a autarquia para garantir que a situação se
visse ultrapassada, é, por si só, esclarecedor relativamente ao desinvestimento da
autarquia na qualidade da resposta educativa.
Esta aparente surdez face às tentativas de contacto por parte duma entidade com
quem se vinha construindo uma forte relação de parceria, gora também as
expectativas de todos quantos se envolveram, contribuindo ainda para fazer
perigar todo o capital já acumulado em termos de eco-cidadania que através
deste projecto vinha sendo amealhado.
Aliás a discrepância no número de galardões distribuídos em face do número de
escolas inscritas no programa, pode ser já o espelho da falta de apoio concedido
pelo Município no presente ano lectivo: foram 55 as galardoadas para um
universo de 81 inscritas, quando nos anos lectivos passados, atingiram-se 80
galardões para 87 inscritas em 2012/2013 e 89 para 93 inscritas em 2011/2012.
Mas há outros sinais preocupantes.
Não sabemos se constarão também da agenda da reunião para amanhã marcada
entre o Presidente da Câmara e as direcções das Escolas e Associações de Pais, a
propósito dos problemas decorrentes do processo de colocação dos docentes,
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mas com tantas outras faltas sentidas ao nível dos estabelecimentos de ensino, o
desejo que se formula é também a clarificação da posição do actual Executivo
sobre as mesmas.
Refiramos, a título de exemplo e em jeito de lembrete:
•

A qualidade das refeições escolares Tendo sido conseguida uma redução do valor
unitário pago pela autarquia, naquilo que poderia ser tido como uma louvável
medida de gestão, mesmo sem ver-se reflectido no valor pago pelos pais, tal
conseguiu-se, afinal, a que preço? Menor qualidade aliada a menor quantidade,
muitas vezes com a comida e a fruta distribuídas a não serem suficientes, levando
a que localmente a comunidade docente lance mão de diferentes expedientes
para o colmatar, mas gerando desagrado generalizado, falta de satisfação
alimentar e atrasos intoleráveis, que vêm sendo denunciados pelos encarregados
de educação. É caso para dizer que barato e bem não há quem!

•

A manutenção e as pequenas reparações
Vigorava nesta matéria um protocolo firmado com o objectivo de agilizar
procedimentos e de co-responsabilizar a própria escola. Por via dum montante
financeiro atribuído em função de determinados critérios, era possível acorrer a
situações tão banais mas importantes para o normal funcionamento dos
estabelecimentos de ensino, como a substituição de lâmpadas, dum vidro ou de
uma fechadura, com a vantagem de envolvimento dos funcionários para a sua
resolução, naquilo que igualmente potenciava os recursos internos.
Devidamente auditada a gestão dos dinheiros e a efectividade da sua aplicação,
revelava-se uma boa aposta camarária, representando uma delegação de
responsabilidades que conjugava eficácia e eficiência de resposta.
Mas apesar disso, com este Executivo não vingou!
A anulação dum protocolo que provava ter mais-valias, deixou as escolas à mercê
das disponibilidades camarárias, enredando-se a resolução dos problemas, muitas
vezes duma confrangedora simplicidade, em procedimentos apenas aceitáveis
para assuntos doutra dimensão e tendo o adiamento apenas por resultado.
E mesmo que a opção venha a ser outra, o facto é que até ser implementada, se
abriu terreno à ineficácia e ao desgaste das pessoas e dos materiais, bem
revelador duma prática que infelizmente campeia no nosso país com custos
injustificados e que se traduz num contínuo deitar abaixo para reerguer políticas,
muitas vezes só porque difere quem assume a gestão das matérias e julga
importante limpar o histórico, varrendo até o que se revelava vantajoso, para
reescrever o presente.

É notório que Sintra alinha com a máxima atribuída a Frei Brás: Fazer como diz e
não como faz!
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Para um Executivo que insiste na importância do investimento, fica claro que a
Educação não será uma das áreas a priorizar.
As consequências, essas, não tardarão, infelizmente, a revelar-se.

21

Reunião de Câmara, 23ª – Ordinária e Pública

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
-Valorizada pelo Vereador Marco Almeida a iniciativa da Assembleia Municipal, em
cuja sessão de 20/10 foi tema único “O Estado do Município”, já que às diferentes
forças políticas é permitido manifestar a sua opinião sobre as diferentes matérias
de que se faz a governação local e aquilo que as distingue em termos
programáticos.
-A propósito de algumas afirmações proferidas no seu âmbito, nomeadamente no
que se refere à substituição da Autarquia naquilo que são competências do
Governo, foi salientado que era uma prática que tinha raízes no passado, já que
por diversas vezes o Município se substituíra ao poder central na construção de
equipamentos de saúde, como era o caso dos Centros de Saúde de Massamá e S.
Marcos.
-As diferenças entre as forças políticas e a importância do pluralismo viram-se
também referidas, destacando aquilo que distinguia os “Sintrenses com Marco
Almeida”, o paradigma em que se sustentavam as opções que defendia e o seu
compromisso com todos aqueles que de forma tão expressiva tinham
manifestado confiança no seu programa.
-Na intervenção realizada pelo Vereador José Pedro Matias, foram 4 os eixos
abordados: a propósito da queda duma palmeira na Tapada das Mercês, sobre
cuja vulnerabilidade e risco de queda teria já havido notificação à CMS e de que
tinham resultado danos em bens de terceiros, a constatação de que a autarquia
não estava a conseguir dar resposta a este tipo de intervenções; o
estacionamento caótico na Vila Velha e o desordenamento existente em matéria
de operadores, com destaque para os Tuk tuk e para os autocarros de Sightseeing,
cuja profusão e aparente desregulação suscitavam preocupação; as relações entre
a Câmara e as Juntas de Freguesia, por via dos protocolos de delegação de
competências e a apreensão que advinha dos efeitos da Lei 73/2013 e 75/2013,
relativas
às
transferências
financeiras,
pelo
reconhecimento
da
imprescindibilidade das mesmas para a garantia de sustentabilidade das
freguesias.
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28 Press-release “Orçamento Municipal para 2015. As opções poderiam
ser diferentes!”
A intervenção pelos Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”
na Reunião de Câmara de 28 de Outubro, em torno do Orçamento e das
Grandes Opções do Plano para 2015, viu-se sustentada por questões concretas
dirigidas ao Presidente e demais eleitos que o acompanham na tarefa de
governar Sintra, com enfoque no âmbito da estrutura de receita prevista, na
relação com os parceiros locais, nomeadamente juntas de freguesia, instituições
particulares de solidariedade social, associações culturais, desportivas e juvenis,
bem como o investimento previsto para a conservação e qualificação do espaço
público.
Infelizmente, a resposta obtida nada terá acrescentado à leitura, análise e
reflexão que havia sido feita relativamente aos instrumentos de gestão de que
dispõem para a governação do concelho em 2015, afastando-os da perspectiva
que defendem e da forma como encaram o Orçamento e as Grandes Opções de
Plano: uma oportunidade para concretizar os compromissos eleitorais, os
anúncios feitos durante o exercício da gestão e, acima de tudo, procurando
corresponder às expectativas dos munícipes e suas famílias, das empresas, do
tecido associativo e solidário do nosso concelho.
É esse entendimento que leva o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” a
reforçar a importância do cumprimento do Orçamento e a seriedade que deve
presidir à sua preparação, inscrevendo projectos e despesas para os quais há
uma confortável garantia de concretização, havendo para tal que diligenciar
tudo para o conseguir e fazer concorrer as diferentes dinâmicas para esse
objectivo.
Ora, aquilo que inferem é que em 2014 a taxa de execução será reduzida porque
não foram cumpridas um conjunto de propostas na área social.
Bastará pensar no Apoio às Pessoas e Famílias em Situação de Carência
Económica, cuja radiografia em termos de montante é ilustrativa, não
prenunciando que os contratos celebrados durante 2014 ascendam ao valor que
se viu anunciado em termos de reforço nesta área da emergência social.
Para 2015 o voto formulado é que tal não pode voltar acontecer sob pena de se
defraudarem as expectativas dos munícipes, dos parceiros locais e das
empresas.
Tendo-se hoje votado o segundo orçamento dos Partidos Socialista, Social
Democrata e Comunista do corrente mandato e cumprindo-se em 2015 metade
do mesmo, a convicção do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” é que
se perde, mais uma vez, a oportunidade de se cumprirem algumas das
promessas eleitorais anunciadas em campanha, em clara oposição com a noção
que defendem de que a política tem de passar pelo princípio da
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responsabilidade, da ética e da coerência por parte daqueles a quem os
sintrenses confiaram o ato nobre de governar e o privilégio de os servir.
Foram ainda salientados alguns aspectos que se prendem com a forma e o
conteúdo do documento:
- O texto de abertura que acompanha o Orçamento Municipal revela uma
alteração profunda àquele que fora submetido para 2014, revelando-se menos
ambicioso, omisso quanto às opções estratégicas e preocupante quanto à
omissão que faz do combate ao desemprego e ao dinamismo empresarial que é
preciso apoiar.
A pergunta que se impõe e que se viu colocada é simples: Porquê?
Estará o país melhor? Disporão as autarquias de mais verbas para cumprirem a
sua missão junto das suas comunidades, as famílias recuperarão os níveis de
rendimento que perderam ao longo dos últimos 6 anos? O desemprego cairá de
forma abrupta e inverter-se-á o saldo negativo entre novas empresas e aquelas
que encerram?
Em contexto de eleições legislativas que marcarão o próximo ano, o Governo de
Portugal diz que sim e o Presidente da Câmara de Sintra parece querer
acompanhá-lo, lamentando-se que sobre a bandeira do combate ao
desemprego, desta vez, nada seja dito, levando a questionar se se terá operado
uma alteração de convicções?
- Um olhar atento sobre as propostas contidas no Orçamento, no que diz
respeito às receitas, revelam que este Executivo prescindiu dessa opção. Tal
como com o Governo, também por Sintra a fiscalidade constitui, em parte, um
obstáculo à atracção de novo investimento e à sobrevivência das pequenas e
médias empresas.
A redução da carga dos impostos municipais seria um sinal de diferenciação no
contexto da competitividade da Área Metropolitana de Lisboa. Anunciada como
uma Câmara amiga do investimento, a opção nesta matéria seria, na perspectiva
do Movimento, um sinal mobilizador.
Sendo verdade que a receita desce e que para o ano a Câmara Municipal de
Sintra contará com cerca de 150 milhões de euros e que a despesa corrente tem
ainda um peso excessivo, a análise dos números motiva que se acredite que era
possível ter reforçado as despesas de investimento e com isso beneficiar o
concelho nas suas dimensões humana e territorial.
Na análise que é feita pelos eleitos pelo Movimento, há margem para fazer
opções diferentes, apesar da imprevisibilidade a que a receita municipal está
sujeita.
A distribuição das verbas provenientes dos impostos que os sintrenses aqui
pagam podia ser diferente, fruto das convicções ideológicas dos diferentes
grupos políticos presentes no Executivo, reforçando-se que as dos “Sintrenses
com Marco Almeida” seriam diferentes.
Dito e defendido que há folga orçamental para fazer diferente, têm sido
também distintas as circunstâncias para o reafirmar, secundados pela força
daquilo em que firmemente acreditam, tudo tendo a ver com prioridades. Se a
opção recaísse em diminuir de forma expressiva a despesa não urgente –
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estimada em cerca de 3 milhões de Euros -, quer em matéria imobiliária ( e de
que a aquisição do Hotel Netto representa um bom exemplo), quer na despesa
prevista no âmbito da aquisição de bens e serviços na área da Informática,
Redes e Comunicações, poderia alavancar-se o investimento ao nível da gestão
do espaço público - merecendo particular preocupação os meios que os SMAS
detêm ao nível da higiene pública -, reforçando as dotações para intervenções
fundamentais e incrementar-se o apoio aos parceiros locais nas áreas da
Educação, Cultura, Juventude e Desporto, potenciando-se o que mostraram já
ter capacidade para fazer.
Sendo justo louvar o reforço previsto na área da solidariedade social, desde que
concretizado, foi defendido que esta opção fosse estendida a outros segmentos,
já que a folga orçamental existente permitiria que fosse mais ousado o apoio às
famílias.
Uma palavra ainda para as juntas de freguesia, já que o ligeiro aumento de 1%
em nada compensa aquilo que lhes foi suprimido em 2014 e a que a despesa
assumida por aquelas no que diz respeito ao pagamento da água consumida
pela manutenção dos espaços verdes, nada ajuda também. Considerando que é
preciso ponderar com cautela, tendo em conta a implicação da Lei 75/2013,
pugnaria o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” por um novo nível de
descentralização de responsabilidades, redundando numa nova vaga de
transferência de competências para as freguesias, pelos comprovados ganhos de
eficácia e eficiência, ao aproximar o problema da decisão tendente à sua
resolução.
E porque se defende a absoluta seriedade na forma de fazer política e de ser
oposição, viu-se salientado que se na despesa as opções seriam diferentes,
quanto à natureza e à sua dotação orçamental, não poderia deixar de valorizarse todo o esforço em prol do rigor orçamental, as diligências para garantir a
autonomia financeira do município face ao exterior, o controle rigoroso do
endividamento e a redução do prazo de pagamento a fornecedores, naquilo que
constituíam boas práticas de gestão.
Com base em todos os pressupostos e princípios enunciados, o Orçamento para
2015 foi votado com a abstenção dos votos dos eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida”, em nome da responsabilidade perante os
eleitores que neles confiaram pelo programa e pelas listas colocadas a sufrágio.
Apesar de reconhecidos os méritos e de compreendida a conjuntura que
enforma a proposta submetida a deliberação do Executivo Camarário, viu-se
reafirmado que há distintos conceitos políticos que explicam as opções tomadas,
concluindo que é também disso que se faz a diferença programática, com
marcas distintivas que imprimiriam à governação local.

4 Novembro
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4 Reunião de Câmara, 24ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- A situação relativa ao pagamento dos motoristas dos autocarros das Juntas de
Freguesia, tendo sido confirmado que a verba estaria já incluída no orçamento de
2015. Em face disso, foi requerida a prestação de tal informação aos respectivos
Presidentes de Junta de Freguesia.
- A aquisição dos autocarros foi uma questão novamente abordada, na medida em
que continuava a não ser prestada qualquer informação. Viu-se confirmado que a
Câmara não iria avançar para a aquisição e ponderaria a aquisição de serviços.

7 Press-release “À 10ª ainda não foi de vez! Presidência Aberta à
União das Freguesias de Sintra”
À 10ª ainda não foi de vez!
Referimo-nos às Presidências Abertas que desde Janeiro vêm marcando agenda por
iniciativa do Presidente da Câmara Municipal de Sintra – cumprindo-se hoje a 10ª na
União de Freguesias de Sintra (Stª Maria e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de
Penaferrim) - e ao facto de pela 10ª vez os Vereadores eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” não terem integrado o grupo constituído para o efeito.
E mesmo se houve já oportunidade de ser ensaiada uma espécie de justificação,
considerando-se que a exclusão não era ditada por qualquer forma de desconsideração,
antes só devida ao facto de se tratar duma questão prática, remetendo para a
circunstância de não determos pelouros, o nosso entendimento é e será diferente
também nestas matérias.
Assumimos uma vocação plural, valorizando os contributos, venham eles de que sectores
provierem, porque temos para nós que o que se consegue com tal abertura é superior à
soma das partes. E naquilo que nos diz respeito, não será por imodéstia que não
admitimos que a experiência de tantos anos feita, não seria uma mais-valia.
Parece-nos mesmo incompreensível que se branqueie a expressão da vontade dos
munícipes nas Autárquicas 2013. Foram muitos os que manifestaram acreditar no nosso
projecto e no esteio dessa democratização que o voto permite, seria consequente
respeitá-lo também neste âmbito.
Mesmo sem responsabilidades directas na governação local, os nossos contributos
deveriam encontrar diferentes palcos para se darem a conhecer, em
nome da cidadania e duma maturidade democrática a que, afinal, alguns teimam em
impor bloqueios.
Neste caso concreto, assume ainda maior relevância uma vez que a Presidência Aberta se
concretiza numa União de Freguesias que granjeou a vitória do Movimento “Sintrenses
com Marco Almeida” quer na eleição para a Câmara Municipal (36,78% contra 24,66% do
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PS), quer para a Assembleia Municipal (32,88% contra 24,52% do PS), quer para a
Assembleia de Freguesia (14,28% contra 13,77% do PS)!
Os munícipes expressaram-no de forma clara.
Infelizmente há ainda quem teime em não o respeitar.
Não admirará, pois, que a abstenção assuma uma tendência preocupante. E a tentação
poderá não ser outra, já que legitimamente se coloca a questão da utilidade efectiva da
expressão da vontade através do voto, se ela se vê depois desvirtuada.
E se primeiro se estranhou a atitude, percebemos entretanto que ela se “entranhou” na
prática do actual Executivo da CMS.
Resta-nos denunciar e pugnar por aquilo em que acreditamos. E isso não deixaremos
silenciar!

18 Reunião de Câmara, 25ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Solicitada informação relativa aos funcionários municipais requisitados por
entidades externas à Câmara Municipal de Sintra;
- Abordada a questão relativa aos dados do Índice de Transparência Municipal
relativos a Sintra que revelaram um recuo preocupante, já que Sintra passou do
66º lugar em 2013 para 197º em 2014.
- Solicitado que a informação relativa às avenças fosse atualizada no que diz
respeito às empresas municipais;
- O encerramento da Caixa Geral de Depósitos no Floresta Center, motivou que se
visse questionado o Protocolo relativo à requalificação da Tapada das Mercês;
- Reforçado o pedido da relação das obras da CMS e dos SMAS a realizar nas
diferentes freguesias durante 2015;
- Questionado para quando a instalação dos CTT no Edifício Multiusos de Pero
Pinheiro.

21 Press-release “A propósito das transferências de verbas para as
Freguesias. Em nome da justeza”
Foi presente na Reunião Camarária de 18 de Novembro, para deliberação do
Executivo Camarário, a proposta de transferência de verbas para as Freguesias
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durante o ano de 2015, no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências
para a Gestão e Conservação de Espaços Públicos.
O facto de virem sendo sinalizadas situações reveladoras de algum
desajustamento dos critérios e à penalização das freguesias rurais face àquelas
que se inscrevem em zonas urbanas, fez com que já no ano transacto, por
ocasião de votação similar, tivesse a bancada dos Vereadores do Movimento
"Sintrenses com Marco Almeida" defendido que fossem reavaliados os mesmos.
E mesmo se nessa ocasião o Sr. Presidente admitiria a justeza de algumas
considerações então formuladas, justificando a proposta nos termos
apresentados em função do apertado prazo que decorria desde o início do
mandato e assumido que para o ano seguinte ver-se-ia garantida uma melhoria
de procedimentos, a proposta presente nada espelhava desse invocado esforço
em melhorar os critérios subjacentes à definição dos montantes a transferir.
Nesse âmbito, apresentaram os Vereadores do Movimento uma alternativa
relativa ao Protocolo das Vias que contemplaria o reforço de verba no valor
global de 140.000,00€ (dos 1.040.000,00€ para 1.180.000,00€), permitindo
compensar todos e amenizar as situações referidas.
O nosso entendimento de que uma autarquia que revela saúde financeira deve
espelhá-lo nas suas políticas e diligenciar todos os esforços para corrigir
assimetrias e ajustar procedimentos que redundem num melhor serviço público,
levaram-nos a defendê-lo de forma convicta e fundamentada, na medida em que
houve o cuidado de, através dum exercício de projecção de valores, os verter
numa proposta que desenhava um cenário em que, por mais 140.000,00€ de
investimento, os benefícios se revelavam transversais a todas as Freguesias.
Merece ressalva que este montante seria cabimentável numa verba de
321.000,00 que se encontra inscrita no orçamento, encontrando-se prevista para
apoio às freguesias e que será utilizada para apoio a projetos.
O compromisso manifestado na Reunião Camarária de que a proposta seria
objecto de avaliação e que na sessão da Assembleia Municipal, agendada para
ontem, 20 de Novembro, seria divulgada a posição final, levou-nos, em nome da
ética e respeito institucional a não o partilhar até que se conhecesse o seu
desfecho.
Lamentavelmente, não teve acolhimento aquilo que defendíamos e que
objectivava, sem sobrecarregar o orçamento municipal, conferir maior justeza
às transferências para as freguesias, levando-nos a questionar se não será mais
justa a forma que propúnhamos do que o apoio que pode ser arbitrário, tendo
em conta a distribuição política das 11 freguesias. E mesmo se o nosso objectivo
residiria, num futuro próximo, em conferir diferente peso à área, na medida em
que se esbateriam alegadas injustiças que agora se inferem, pugnávamos por uma
64
WWW. MARCOALMEIDA. NET

solução para 2015 que, a troco dum investimento ligeiramente acima do
proposto, repusesse uma margem de justiça a todos os títulos defensável.
Perdeu a Câmara Municipal uma boa oportunidade de o fazer, sem apresentar
alternativas ao modelo vigente ou sequer razões válidas e fundamentadas para
esta recusa. Só a intransigência ou o tacticismo político podem justificar o que
neste caso se revelou injustificável.

27 Press-release “ Uma nomeação que merece congratulação!”
“Estranha forma de vida” é o nome da música.
Somos tentados a inspirar-nos nela para considerar que é também uma estranha
forma de reagir a revelada pelo actual Presidente da Câmara Municipal de Sintra
face à anunciada nomeação de Miguel Almeida para presidir ao Fundo de Apoio
Municipal (FAM).
Independentemente da concordância ou não com as regras do FAM, quando tal
notícia deveria ser recebida com satisfação, na medida em que significa a
valorização dos recursos humanos da autarquia e da escola que ela representa, já
que o trabalho desenvolvido em Sintra há cerca de 10 anos terá tido um peso
relevante na escolha deste quadro superior agora nomeado, o Presidente da
Câmara acusa surpresa e alega que a autorização concedida para integrar o
Conselho de Finanças Públicas (desde 2013) expirava no final de Novembro e que
continua a aguardar que o funcionário regresse ao município no início de
Dezembro.
Mesmo que reconheça ao colaborador da autarquia o perfil técnico e as
competências incontestáveis de que tem dado prova ao longo do seu percurso
profissional - e que já a mesma tinha caucionado, ao nomeá-lo, há uns anos atrás,
Director do Deptº de Administração Financeira e Patrimonial - e que considerasse,
pois, uma mais-valia que este “seu filho pródigo” à sua casa fosse voltar, resulta
surpreendente que, ao invés de comprazimento com esta notícia, o actual
Presidente se refugie em formalismos ou na falta deles e não assuma orgulho
nesta promoção, por aquilo que ela representa.
Tendo havido já oportunidade, em diferentes circunstâncias, de ressaltarem as
diferenças que nos separam no modelo preconizado em matéria de gestão dos
recursos humanos e do nosso entendimento de que a valorização dos mesmos
passa também e de forma clara por não cercear oportunidades desde que
assumidamente elas não sejam comprometedoras do nível de desempenho
funcional a prosseguir pela autarquia, louvamos a nomeação de per si e o
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nomeado, bem como aquilo que significa em termos de estímulo para todos os
funcionários municipais, sedimentando a convicção de que a entrega e o
empenho na prestação dum serviço de qualidade devem ver-se reconhecidas e
são fortes aliadas nas oportunidades de progressão na carreira e de valorização
pessoal e profissional.
Ao Miguel Almeida, formulamos votos de sucesso e congratulamo-nos por esta
nomeação.

4 Dezembro
2 Reunião de Câmara, 26ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Cumprindo-se no próximo dia 4 de Dezembro 34 anos sobre a morte de Francisco
Sá Carneiro, foi proposta a atribuição do seu nome a uma artéria de Sintra,
atendendo à inquestionável importância de homenagear uma figura maior do
cenário político nacional.
- Em nome do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” foram formulados
votos de felicitações aos órgãos políticos eleitos no último Congresso, em
particular aos Vereadores do Executivo que os integram.
- Questionado o ponto da situação relativamente aos muros que derrocaram em
virtude do último temporal, especificamente junto ao Hockey Club de Sintra, no
Cacém e no Penedo, assumiria o Presidente a sua reparação pela autarquia.
- A intenção da Câmara para a Quinta Ribeiro de Carvalho, no Cacém, tratando-se
dum imóvel classificado de interesse municipal, foi também inquirida, tendo
merecido da parte do Presidente a confirmação de que se encontrava em
avaliação a sua futura utilização.
- Relativamente ao Tarifário de águas e resíduos para 2015, foi levantada a
questão sobre o preço praticado para as instituições, uma vez que a interpretação
dos SMAS ia na linha de abranger apenas aquelas que tinham declaração de
interesse público. O entendimento da bancada do Movimento SCMA era de que
qualquer instituição e associação privada de solidariedade social, culturais e
desportivas poderiam usufruir da tarifa social e isso defendiam. A esta proposta o
Sr. Presidente responderia favoravelmente, assumindo que a mesma seria
extensiva, independentemente do estatuto de interesse público.
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- A circunstância de amanhã, dia 3 de Dezembro, se comemorar o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, motivou que se visse abordada a matéria
relativa à denúncia do protocolo firmado com o CECD Mira-Sintra, que era objecto
duma proposta que constava da Ordem do Dia. Atendendo à opção social que
estava subjacente ao mesmo e que se traduzia na valorização profissional da
pessoa com deficiência, ganhava particular significado abordar esta matéria. E,
mesmo a propósito, foi partilhado um documento que sumariava as
considerações de vários especialistas que participaram num Seminário promovido
pela APADP, a 14 de Novembro, subordinado ao mote: “A pessoa com deficiência:
Desafios para os próximos 30 anos”. Tendo estado presente um elemento do
Gabinete de Apoio à Vereação dos SCMA, considerava-se pertinente estes
contributos e classificava-se como boa prática este procedimento, defendendo
que outros técnicos o fizessem também por ocasião da sua participação em
iniciativas do género e independentemente da sua natureza.
- Sobre a denúncia do Protocolo esclareceria o Sr. Presidente que a Câmara
garantiria a manutenção do valor para 2015 através de novo protocolo.

4 Press-release “Quando as coincidências são reveladoras de
preocupantes evidências”
A propósito da Presidência Aberta na União de Freguesias de Massamá e
Monte-Abraão.
Há coincidências curiosas!
Apetece dizer que nem sempre pelos melhores motivos e que nem sempre se
deverão ao acaso!
Senão vejamos:
Cumprem-se hoje 34 anos sobre a morte de Sá Carneiro e a ele se deve a
afirmação de que a democracia se aprende pelo exercício e constrói-se por meios
democráticos.
Esse foi também o mote da Moção "Por 40 anos de Democracia", apresentada a
23 de Abril pela Bancada de Vogais eleitos pelo Movimento "Sintrenses com
Marco Almeida" para a Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte-Abraão, a
qual mereceu a aprovação por maioria (com a abstenção do PS).
Nesse contexto, viu-se defendido que os valores conquistados pelo 25 de Abril se
espelhassem nas diferentes acções de governação local, com uma menção
específica às "Presidências Abertas" e à transversalidade de representação das
diferentes forças políticas, no sentido de poderem concorrer para a identificação
dos problemas e para os contributos tendentes à sua resolução, naquilo que seria
bem revelador duma maturidade democrática que importava caucionar e por
todos os meios garantir.
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E no caso concreto da União de Freguesias de Massamá e Monte-Abraão, apelava
a Moção em causa para o convite extensivo a todas as forças políticas
representadas ao nível municipal e da União de Freguesias quando esta fosse
palco para uma delas.
Dito isto, aprovado isto e divulgado isto no site, suscita incredulidade e um
profundo repúdio que na prática seja agora ignorada a matéria que se viu votada
e que se actue como se duma figura de estilo se trate, atropelando os mais
elementares princípios democráticos e o Regimento da própria Assembleia ao
claramente desrespeitar o resultado duma votação e da sua aprovação por
maioria, já que para a Presidência Aberta marcada para amanhã, 5 de Dezembro,
não foram convidados para a acompanhar os reivindicados representantes!
E se por ocasião das outras 10 Presidências Abertas concretizadas nas outras
Freguesias, tivemos ensejo de publicamente dar expressão àquilo que
considerávamos atentatório em termos de democracia e de respeito pela vontade
expressa do eleitorado, que nos sufragou, de forma expressiva, a sua confiança, a
situação agora adquire contornos clamorosos!
Alegando que se trata duma iniciativa da responsabilidade da própria Câmara,
estará o actual Executivo, no final do ciclo das suas iniciativas de Presidência
Aberta, a ensaiar o desrespeito dos desrespeitos? Aguardamos com expectativa!
Para além de tudo isto, surge também oportuno expressar votos para que o
resultado destas acções não seja condizente com o "pingue-pingue" em que as
mesmas se concretizaram!
11 Presidências Abertas em 11 meses!
Apetece dizer que, afinal, vale de alguma coisa, terem passado a ser apenas 11 as
freguesias. Mais que não seja para permitir que num ano seja possível ao actual
Executivo fazer o giro por todas elas. Se se mantivesse a anterior organização
administrativa, as coisas complicar-se-iam... levando a admitir que seriam então
necessários uns longos 20 meses para tomar o pulso às suas necessidades.
Manter-nos-emos atentos à dinâmica da concretização das obras e das
benfeitorias anunciadas, mas "a julgar pela amostra", não parece promissora.
Terminamos como começámos, socorrendo-nos da afirmação de Sá Carneiro: A
democracia aprende-se pelo exercício e constrói-se por meios democráticos.
Pelo que nos vem sendo dado a vivenciar em Sintra, percebemos que quase 40
anos depois, houve ainda muitos que não o perceberam!

16 Reunião de Câmara, 27ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Teor do despacho nº180, relativo às férias dos funcionários da autarquia,
considerando-o lesivo ao limitar a sua marcação apenas a 2 períodos, na medida
em que claramente contraria o apoio às famílias, embora coerente com aquilo
que vai sendo a prática do Executivo ao nível da gestão dos recursos humanos:
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desde o fim das avenças sobretudo ao nível médico, passando pela profusão dos
processos disciplinares que foram abertos e pela recusa das rescisões amigáveis,
até aos episódios relativos ao fim das comissões de serviço, foram elencadas
como várias parcelas duma gestão feita à medida duma forma de estar!
- Inquirido o ponto da situação relativa à construção dos equipamentos de apoio
aos idosos, nomeadamente os referentes ao Linhó, Massamá e Belas, com a falta
de definição a gerar desfechos preocupantes, como era o caso da URPIB, que
anunciara já o encerramento face ao impasse verificado.

•

Press-release “Uma gestão de recursos humanos feita à medida duma
forma de estar”

Os funcionários da autarquia de Sintra receberam uma espécie de prenda de Natal
enviesada com o Despacho nº 180 exarado pelo Presidente da Câmara a 11 de
Dezembro a propósito das férias para 2015!
Para além de deixar de ser autorizada a transição de férias para o ano seguinte,
obrigando ao seu gozo durante o ano civil em que se vencem, expressa aquele
que na marcação interpolada de férias, só poderão ser marcados dois períodos de
férias, referindo curiosamente que um deles não poderá ser inferior a 10 dias
úteis, o que leva à conclusão óbvia de que o outro terá de ser obrigatoriamente
de 12 dias úteis, em face da limitação imposta de 2 períodos apenas e que
deverão ser “(…) marcadas sempre que possível, no período de Junho a Outubro e
de 21 a 31 de Dezembro (…)”.
Ora quando do ponto de vista organizacional, tende a defender-se a perspetiva de
descentralização temporal das férias para não afetar o nível de resposta funcional,
o actual Executivo, alegando a importância de garantir “(…) o necessário equilíbrio
entre o legítimo gozo dos dias de férias e as concretas necessidades de
organização e funcionamento dos serviços municipais (…)” faz o seu contrário, na
medida em que tenderá a ver-se sobrecarregado num espaço de tempo concreto
a expressiva ausência dos trabalhadores da autarquia, com adivinháveis reveses
na prestação dum serviço público de qualidade.
Mas mais importante que isso é o carácter atentatório ao nível das liberdades
individuais que se vêem claramente beliscadas com as medidas anunciadas.
Quando tanto se proclama a importância das políticas de apoio à família, os
colaboradores da autarquia vêem comprometida a possibilidade de fraccionar o
gozo das suas férias em consonância com aquilo que são os seus interesses e
necessidades, mesmo se em observância com a conveniência do serviço em que
se encontram integrados, sendo claramente lesivo em matéria de gestão familiar.
Bastará, por exemplo pensar na assistência aos filhos em período de pausa lectiva,
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nomeadamente na Páscoa, para sopesar a desconformidade desta decisão em
matéria de bom-senso e de respeito individual, que vai para além do Código de
Trabalho.
Sem dúvida pouco condizente com o galardão recebido pelo Município de Sintra
enquanto “Autarquia + Familiarmente Responsável” atribuído em Novembro
último pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, na medida
em que atenta contra aquilo que poderá ser familiarmente defensável em matéria
de organização, anseios e expectativas.
Mas coerente com aquilo que vai sendo a prática deste Executivo ao nível da
gestão dos recursos humanos.
Bastará recordar as medidas tomadas ao longo deste 1º ano de mandato, desde o
fim das avenças - sem sopesar as reais necessidades das funções a que as mesmas
dariam resposta e prosseguindo ditames financeiros de redução de despesa como
corolário duma boa gestão -, passando pela profusão dos processos disciplinares
que foram abertos e pela recusa das rescisões amigáveis, até aos episódios
relativos ao fim das comissões de serviço, bem reveladores dum afã de exercício
autocrático do poder e da desvalorização de princípios elementares na gestão dos
recursos humanos.
Porque são as pessoas que constituem o verdadeiro capital duma organização e a
sua motivação e identificação com os valores e objectivos prosseguidos pela
mesma são incontornáveis para uma resposta condizente com um serviço público
de qualidade, preocupa-nos legitimamente o modelo que com estas medidas o
Executivo Camarário vai redesenhando e solidarizamo-nos com o desconforto e
sentimento de injustiça que é nutrido pelos funcionários da autarquia de Sintra
face a uma gestão que é sobretudo e inequivocamente feita à medida duma
forma de estar!
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2015: Atividade municipal revisitada

Janeiro
09 Reunião na Unidade de Saúde de Algueirão Mem-Martins
Press-release “Com o foco em Algueirão Mem-Martins”
As preocupantes situações amiúde identificadas na Freguesia de Algueirão MemMartins e regularmente denunciadas pela Bancada eleita pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” para a Assembleia de Freguesia, a dar o mote
para visitas e reuniões que permitem “tomar o pulso” aos problemas e anseios da
população e para que se intervenha junto das diferentes instituições que podem
concorrer para a sua resolução.

10 Visita à Tapada das Mercês
20 Reunião de Câmara, 28ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Convite ao Executivo Municipal para participar no ciclo de visitas às freguesias
que o Movimento vai promover e que irá iniciar-se brevemente;
- Foi levantada a questão relativa à recepção definitiva da Urbanização da Tapada
das Mercês e à possibilidade que existirá independentemente dela de intervenção
imediata nomeadamente no espaço público, tendo sido identificados vários locais
que merecerão uma atenção particular, como sejam o Shopping Sol, o Floresta
Center e as zonas ajardinadas;
- Abordada ainda a problemática dos Centros de Saúde e das Urgências no
Hospital Fernando da Fonseca;
- Questionado o atraso na campanha de poda das árvores que está a afectar as
populações, nomeadamente em termos de limpeza e segurança.
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•

Proposta apresentada em sede de Reunião Camarária, visando a criação do
Conselho Municipal para a Cultura.

Entendidos como primordiais desafios, a definição e avaliação das linhas estratégicas
dum Plano de Actividades, bem como assim, o suporte no quadro da
regulamentação dos programas de apoio logístico e financeiro disponibilizados
para a actividade cultural, a definição da missão dos equipamentos culturais do
município e a avaliação de propostas de índole cultural supra-municipais, viu-se
apresentada proposta de deliberação da Câmara Municipal de Sintra sobre a
criação do Conselho Municipal para Cultura, enquanto estimável instrumento
quer de valorização das diferentes tendências e expressões, plasmadas nas
especificidades e filosofia das instituições da sociedade civil; quer de auscultação
das mesmas para a construção de algo que a todos diz respeito, quer ainda de
gestão e que, nesse âmbito, pudessem os serviços municipais prover a uma
proposta de Regulamento, o qual, naturalmente, deveria ele próprio sustentar-se
em diferentes contributos.

15 Reunião com a Diretora do ACES-Sintra, Engª Ana Andrade para
diagnóstico sobre a situação da saúde em Sintra, projectos em curso e
programados.

•

Distribuição de Nota Informativa: “Afinal a Tapada vai ter Posto dos CTT”: A
bancada da Assembleia de Freguesia eleita pelo Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida” votou contra a proposta de celebração de contrato com os CTT
para funcionamento de posto na delegação da Junta de Freguesia porque havia
interesse demonstrado, há cerca de um ano, por proprietária duma Papelaria no
Floresta Center para acolher tal serviço e por entender que não cabe à Junta
assumir serviços de natureza privada e quando não é, claramente, essa a sua
vocação, sobretudo quando existe alternativa. Retomado o interesse, viu-se
garantida a abertura de Posto no local.

28 Visita à União das Freguesias de Massamá e Monte-Abraão
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30
•

Press-release “2ª ronda de Presidências Abertas reincide na exclusão”

Iniciada nesta data a 2ª ronda de Presidências Abertas, começando naturalmente
pela freguesia de Colares, por onde havia começado em 2014, reincidiu-se na
exclusão dos Vereadores do Movimento SCMA. Depois de, por mais dez vezes,
termos brandido os nossos argumentos, sempre que uma Presidência Aberta se
concretizava, não lográmos que se registasse nenhuma correcção aos
procedimentos que logo se anunciaram, o que é bem revelador em matéria de
cultura democrática. E numa freguesia cujo executivo se viu eleito através deste
Movimento Independente, a situação torna-se ainda mais aberrante.

Fevereiro

3 Reunião de Câmara, 29ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Intervenção relativa ao estado da saúde no Concelho de Sintra;
- Pedido de informação relativa ao equipamento que permite o enchimento de botijas
com ar comprimido que estava afecto aos Bombeiros Voluntários do Algueirão;
- Inquirido o ponto de situação relativo ao agendamento da proposta de ratificação do
protocolo entre o Grupo Auchan e a CMS a propósito do Jumbo de Mem-Martins;
- Pedido de clarificação relativa à aplicabilidade do Regulamento de Taxas e outras
Receitas do Município de Sintra, no que diz respeito à anulação da norma que
prevê a redução da compensação urbanística, tendo sido defendido que os
pedidos anteriores a 19/10/2014 fossem abrangidos pela isenção;
- Questionada a situação de integração de 6 monitores das piscinas municipais afectos
à EDUCA no âmbito da internalização da mesma;
- Requerida informação sobre os processos de reabilitação do parque habitacional
municipal;
- Viu-se ainda questionada a interpretação e entendimento suscitados pelo
Comunicado do STAL a propósito da divulgação de despachos relativos à
instauração de processos disciplinares, naquilo que é considerado uma manobra
de intimidação dos trabalhadores. Esta questão mereceria da parte do Sr.
Presidente a anuência face aos argumentos invocados pelo STAL, na medida em
que a publicitação dos despachos nestas áreas não seria eticamente defensável,
ficando aquele procedimento a dever-se à política de transparência que a
autarquia prosseguia.
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Press-release “O que teme o Presidente da Câmara?”
Denunciado que uma nova fase parecia ter despontado em matéria de Presidências
Abertas pelo actual Executivo da Câmara de Sintra.
Já não se tratava agora de não convidar os Vereadores eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” para as integrar, mas de o fazer às escondidas!
Na 2ª ronda de Presidências Abertas, nada tinha sido divulgado a propósito da visita à
União de Freguesias de Queluz e Belas, levando a que se colocasse a dúvida sobre
se esta mudança se deveria ao facto de não ter obra para mostrar, um ano
transcorrido sobre a primeira ronda de visitas.

10 Reunião de Câmara, 30ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Foi pedida informação sobre o protocolo firmado com o Grupo Auchan, uma vez que
as obras para a construção da nova superfície comercial tiveram já início;
- Questionado o ponto da situação relativo à substituição das coberturas de
fibrocimento nas escolas do Concelho e à existência de eventual cronograma de
intervenção;
- Insistência sobre a relação de obras programadas para cada Freguesia.
•

Proposta apresentada em sede de Reunião Camarária relativa ao Reforço do
apoio psicológico nas escolas, mediante eventual candidatura da autarquia aos
estágios no âmbito do PEPAL, cabendo-lhe depois, por via de protocolo, ceder tais
recursos às Freguesias, como forma de colmatar um défice evidente com que as
escolas se confrontam. Pareceres negativos dos Vereadores com os Pelouros
respectivos acabaram por ditar o seu não agendamento, situação a que voltou a
aludir-se em Março.

• Press-release “Denúncia dos protocolos com as Juntas de Freguesia
compromete postos de trabalho e serviço à comunidade”.
Com os protocolos relativos aos autocarros em vigor e sem que tivessem sido
desenhadas alternativas, desejavelmente com os próprios autarcas e não ao
arrepio deles, o facto de ter sido submetida à deliberação do Executivo a proposta
de denúncia dos mesmos, depois de ter já constado da Ordem do Dia da Reunião
Camarária de 3 de Fevereiro e de ter sido retirada a pedido dos Vereadores
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eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, que invocaram a
necessidade de haver uma consulta prévia e uma clarificação dos termos por que
passaria a reger-se o novo acordo, faz temer que se vejam comprometidos postos
de trabalho e um serviço à comunidade da maior importância.

20 Press-release “Em nome duma maior aproximação entre eleitos e
eleitores”
O reconhecimento de que muito embora o Regimento preveja a assistência e a
participação do público nas sessões da Assembleia Municipal, nem sempre os
cidadãos acorrem em número que se possa considerar relevante e o
entendimento que a diversidade e a extensão geográfica do Concelho de Sintra
pode constituir uma das limitações à participação dos cidadãos nos trabalhos da
Assembleia, levaram o Grupo Político “Sintrenses com Marco Almeida” a
subscrever uma Recomendação e a submetê-la ao Plenário na 1ª Sessão de 2015
da Assembleia Municipal, com lugar a 19 de Fevereiro, encarando-a como um
contributo para incrementar a democracia participativa.

24 Reunião de Câmara, 31ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Qual a intenção da autarquia relativamente à casa onde viveu Ribeiro de Carvalho,
face à Moção subscrita pelos Vogais eleitos pelo Movimento para a Assembleia de
Freguesia de Cacém/S. Marcos e por ela aprovada;
- Inquirido o ponto da situação relativamente ao muro do Cacém, quer no que
respeita às obras, quer no que respeita ao processo de acompanhamento aos
desalojados;
- Se o terreno para construção do Centro de Saúde de Agualva, coincide com o cedido
à PROBEM;
- A questão relativa ao Shopping Sol da Tapada das Mercês e ao perigo que
representa para a saúde pública;
- A situação relativa ao Protocolo com os BVAlgueirão, que se traduzia na cedência
dum compressor, (tendo obtido o esclarecimento que se encontra o mesmo em
vigor, pelo que será saldado o valor em dívida);
- A situação relativa ao lago junto aos 4 caminhos, em Agualva e a eventual intenção
da CMS para o local, solucionando um problema que se arrasta há 20 anos;
- Apresentada Moção reivindicando a assunção dos compromissos da autarquia face
às Juntas de Freguesia, no âmbito dos Protocolos com as mesmas celebrados
relativamente aos autocarros, que presumiam a transferência anual do montante
correspondente ao seguro da viatura e ao seguro, vencimento e demais encargos
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sociais dos motoristas, uma vez que o valor correspondente a 2014 não teria sido
liquidado. (Fruto da votação do PS e do PSD, a Moção foi reprovada).

27 Press-release “Tomar o pulso às freguesias”
Depois de quase um ano e meio de mandato, anunciado que o objectivo do Ciclo de
Visitas a promover, com início na União de Freguesias de Massamá e MonteAbraão, residia na avaliação daquilo que foi feito pelas diferentes localidades,
identificando situações problemáticas que persistam e/ou tenham surgido ou
ainda desconformidades que careçam de sinalização para resolução.

28 Visita à União das Freguesias de Massamá e Monte-Abraão
Março

5 Press-release “Ciclo de Visitas prossegue em Algueirão Mem-Martins”
Em nome do compromisso assumido em “Fazer Por Sintra” e pelas suas comunidades
e fazendo jus à confiança que o projecto de governação local defendido pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” suscitou a tantos sintrenses,
reiterada a firmeza e determinação em acompanhar o que vai sendo feito,
escrutinando de forma responsável as opções tomadas e identificando as áreas
em que se justificasse a sua intervenção.

7 Visita à Freguesia de Algueirão Mem-Martins
10 Reunião de Câmara, 32ª – Ordinária e Privada
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Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•

•

Ponto da situação relativo à Pousada da Juventude;
Voltou a ser requerida a relação de obras por Freguesia;
Valorizado o resultado do estudo “Escolas que fazem melhor”, que destacou a EB
do Pendão pela média positiva nas disciplinas de Matemática e Língua
Portuguesa, contrariando a tendência doutras escolas com a mesma tipologia e
em similar contexto social, concluindo que tal se deveria à cultura de partilha e
trabalho corporativo – naquilo que constitui um motivo de congratulação.
Proposta apresentada no âmbito da comemoração próxima do Dia do Pai e
representando mais uma iniciativa a fazer jus ao reconhecimento da autarquia de
Sintra como familiarmente responsável. Traduzir-se-ia, na prática na promoção da
parentalidade activa, através da acção formativa “É um pai presente?”
defendendo-se que este tipo de acções se integrasse numa estratégia mais vasta
de investimento nas competências pessoais e cívicas daqueles que servem
Sintra, desempenhando funções profissionais na Câmara Municipal.

Press-release “Alienar o que poderia responder a fins de interesse público”

A propósito da intenção de alienação onerosa de 17 imóveis municipais, objecto de
proposta constante da ordem do dia da Reunião Camarária e da posição assumida
pelos Vereadores do Movimento. Sem desvalorizar os objectivos que presidirão
ao móbil de recuperação e reutilização dos mesmos e à expressão da receita
conseguida por via do investimento privado nalgumas das situações, questionavase a alienação de imóveis sem cuidar de ver esgotadas as possibilidades de
responderem aos referidos fins do interesse público.
Estranhava-se que as Juntas de Freguesia não tivessem sido contactadas para aferir
do seu interesse na cedência desde que salvaguardadas as garantias da sua
efectiva recuperação e reutilização. Ainda para mais quando nalguns casos se
trata de equipamentos que desempenharam um papel relevante para a
comunidade e fazem parte da memória colectiva.

24

Reunião de Câmara, 33ª – Ordinária e Pública

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
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•

Situações na freguesia de Queluz/Belas que carecem de intervenção:
passadeiras junto à Rotunda D. Pedro IV que reclamam re-pintura e avaliação da
viabilidade de instalação de semáforos, para garantir segurança ao
atravessamento; escadas que dão acesso-saída na estação CP Queluz-Belas,
sistematicamente avariadas e sem manutenção;
• A necessidade de sinalética indicativa da Segurança Social e de Posto dos CTT em
Pero Pinheiro;
• O ponto da situação relativa a audiência concedida a Pedro Nascimento,
conforme proposto por nós em Novembro último e cujo tema teria, tanto
quanto sabemos, suscitado grande interesse. Tratava-se, afinal, dum projecto
grandioso relacionado com as construções em Lego, sendo Pedro Nascimento
assumido como um dos mais importantes coleccionadores à escala mundial e o
seu sonho residiria em ter em Sintra um espaço que proporcionasse a partilha
das suas inúmeras e fantásticas criações.
Com interesse já manifestado por instituições estrangeiras, receia-se que a delonga
verificada na resposta da CMS comprometa a sua permanência no nosso país e
em Sintra, ainda para mais quando o proponente é também munícipe;
• A polémica com a marcação das férias dos colaboradores municipais. Afinal,
mesmo depois da rectificação ao despacho do Sr. Presidente sobre esta matéria
(180- P/2014 e 184-P/2014), estipulando que, só poderiam, em regra, ser
marcados dois períodos de férias e pressupondo-se que caberia aos dirigentes a
conformização das mesmas com a resposta dos serviço, o que suscitaria a um
dos Vereadores da nossa bancada o alerta sobre o risco de discricionariedade,
eis que continua a vingar o espírito do 1º dos Despachos, limitando-se a 2
períodos, o que é absolutamente comprometedor dos direitos dos
trabalhadores e lesivo em matéria familiar.
• A interpretação dada à Proposta apresentada pelos Vereadores dos SCMA a
propósito do reforço de recursos afectos aos Gabinetes de Psicologia nas
Escolas, permitiria até questionar o formalismo de fazer depender do parecer
dos Vereadores com a tutela dos Pelouros onde cabem as propostas, o
seguimento das mesmas para deliberação. A condição de pares exigiria que
fossem agendadas, acompanhadas dos pareceres, mas abrindo-as à votação.
• Quando estamos a cerca de um mês da comemoração do Dia Mundial da Terra
(22 de Abril), levantamos uma questão que nos suscita preocupação e sobre o
que valerá a pena partilhar alguns considerandos para melhor enquadramento e
compreensão do alcance das medidas. Falamos dos oleões e da sua retirada do
espaço público em Novembro último, sem que os munícipes fossem informados
sobre o destino a reservar para o óleo alimentar usado, branqueando um
projecto reconhecido pelas estruturas ambientais e mesmo se naturalmente
reconheçamos a legitimidade de melhorias e correcções, não surge aceitável que
levianamente se comprometa o capital que representou em matéria de
educação ambiental e de eco-cidadania.
• Reforçada a posição que tinha sido manifestada a propósito da alienação dos
imóveis que são propriedade municipal e cuja venda em hasta pública foi votada
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•

na passada Reunião Camarária, em virtude de haver conhecimento da
manifestação de interesse por instituições do Concelho em deles poder usufruir.
Identificadas situações várias relativas à segurança ou falta dela nas imediações
da EB 2,3 Visconde Juromenha, que foram objecto de sinalização pela
Associação de Pais, bem como assim medidas correctivas em matéria de
circulação e recomendação de benfeitorias ao nível do espaço público.

•

Moção apresentada em sede de Reunião Camarária relativa ao Dia Nacional do
Estudante e relativa ao desenvolvimento de um projecto que implicaria a
disponibilização nas bibliotecas municipais de bibliografia sugerida pelos
Agrupamentos, mediante prévia articulação com os mesmos, pelas implicações
que se adivinhavam positivas quer em termos de incremento do número de
utilizadores das bibliotecas quer também em matéria de economia familiar.

•

Moção apresentada em sede de Reunião Camarária relativa ao Dia Mundial da
Água sugerindo um eventual protocolo com a EPAL para dinamização de projecto
na linha do WaterBeep, cujo desenvolvimento presume a redução significativa
das perdas de água, através duma referenciação e alerta sempre que os
consumos acusam um desvio relativamente ao padrão habitual.

•

Declaração de Voto sobre a Prestação de Contas 2014 apresentada em sede da
Reunião Camarária, defendendo que num cenário em que o município apresenta
um excedente de 48,4M€, a reposição da justiça social era preconizável, não
sobrando outra alternativa senão repartir a riqueza gerada com os contribuintes
que se sacrificaram para a concretizar e que esperavam, no mínimo, algum
investimento no concelho, que lhes permitisse uma melhor qualidade de vida.
Salientado que impostos elevados em contexto de crise económica e social,
ausência de investimento na qualificação do espaço público, quebra de
compromissos com as juntas de freguesia, ausência de apoio ao tecido
empresarial, ausência de políticas de qualificação das condições de trabalho dos
colaboradores municipais e a falta de solidariedade para com as associações das
nossas comunidades são opções nas quais o Movimento não se revia.

Press-release “Prestação de contas 2014: um município com os cofres cheios e
os sintrenses com os bolsos vazios”
(Vide teor da Declaração de Voto)
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Abril

1 Press-release “Dizer a verdade no Dia das Mentiras”
A propósito da 2ª Presidência Aberta em S. João das Lampas e na Terrugem, seria
lícito esperar que, transcorridos 12 meses e meio, muito daquilo que fora
previsto, porque prometido, estivesse concretizado, para gáudio de quem lá vive
e convive e que, orgulhosamente, o Executivo da Câmara o constatasse e pudesse
dar o dito por feito!
Infelizmente era mentira como era também o convite que o Presidente fizera para
que os Vereadores eleitos pelos “Sintrenses com Marco Almeida” integrassem o
grupo de trabalho que cumpria hoje um roteiro em Freguesias cujo Executivo foi,
curiosamente, eleito pelo mesmo Movimento Independente Autárquico e que,
por maioria de razão, deveria ter sido convidado.

14 Reunião de Câmara, 34ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

Despacho nº28-P relativo à possibilidade de marcação de 3 períodos de férias,
naquilo que representa um ganho em matéria de conciliação da vida familiar com
a profissional. Importa dizer que restaura um direito que se via comprometido
pelos despachos anteriores e cujo teor tinha provocado acesa troca de
argumentos suscitados pela bancada dos Vereadores eleitos por este Movimento
Independente, nomeadamente nas RC de 16 de Dezembro de 2014 e de 3 de
Fevereiro de 2015 e com o tema a ter voltado a debate na última RC atendendo
ao registo de situações que remetiam para a não autorização de mais do que 2
períodos de férias. Diríamos que à 3ª foi de vez e saudamos o “acto de contrição”
que este último Despacho representa, na medida em que venceu a sensatez e o
reconhecimento de que estava a laborar-se numa injustiça clamorosa;
Despacho nº23-P relativo à metodologia preconizada no que se refere às
deslocações em serviço ao estrangeiro. Já tinham tido oportunidade em sede de
RC de pugnar pela apresentação de Relatório sempre que um colaborador da
autarquia participa em conferências/seminários ou similares, cuja temática seja
passível de interessar aos eleitos, naquilo que representaria uma boa prática, até
pela possibilidade que abriria de divulgação do seu teor junto dum universo mais
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abrangente de pessoas, neste caso específico através da Acta, numa lógica de
partilha que deveria ver-se rotinada.
Ora, consideravam que tal se aplicava também no caso das deslocações ao
estrangeiro, em representação da autarquia, devendo desejavelmente
corresponder-lhes quer um relatório quer ser presente enquanto Informação em
sede de RC o seu planeamento e condições inerentes à sua concretização.
E era na linha desse entendimento e em coerência com o que explicitaram que
voltavam a cumprir com tal procedimento ao partilhar os Relatórios relativos a
Conferências para que foi superiormente autorizada a participação de Ana
Alcântara, desta feita a promovida pela EPIS – Empresários pela Inclusão Social,
subordinada ao tema “Educação 2020. Agenda para uma legislatura”, que contou
com credenciados oradores. As ideias debatidas e as posições defendidas em
matérias tão importantes como o insucesso escolar e os percursos formativos
alternativos, ao representarem uma base de reflexão para que todos somos
convocados, leva-nos a classificá-lo como um contributo para a alavancar;
• Saudar a distinção do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro com o Selo
Escola Intercultural, no âmbito duma iniciativa conjunta do Alto Comissariado
para as Migrações e da Direcção Geral de Educação que visa reconhecer os
estabelecimentos de educação que através dos seus projectos educativos e das
suas práticas, promovem a valorização da diversidade linguística e cultural
enquanto oportunidade e fonte de aprendizagem. Tratando-se duma área
determinante para a construção duma cidadania plena e de formação pessoal
segundo princípios considerados da maior importância para a inclusão e coesão
social, é devido a toda a comunidade educativa o reconhecimento do Município e
a congratulação pelo envolvimento e contributo dados para o alcançarem;
• Saudar a distinção com a Medalha de Bronze nas Olimpíadas de Filosofia de aluno
da Escola Secundária de Santa Maria;
• Financiamento para a cultura. Com as dificuldades genericamente invocadas a
propósito do financiamento dos projectos culturais, gostaríamos de questionar o
Executivo sobre os Programas Europeus que para esta área tenha havido
candidatura municipal, permitindo-nos referir a título de exemplo o “Europa
Criativa” (2014-2020), na medida em que os fundos acessibilizados por essa via
poderiam representar incentivos claros para um investimento com maior fôlego
na área da Cultura, nomeadamente na mobilidade dos artistas e das obras e na
disseminação da arte produzida localmente. Num ano em que se comemoram os
20 anos da Classificação de Sintra como Património da Humanidade, essa poderia
ser também uma forma incontornável de exportar o nosso nome e os nossos
activos;
• Abordada a questão da bacia de retenção na Avª Vasco da Gama, na Rinchoa, que
terá sido construída para receber águas pluviais, mas verifica-se que está a
receber esgotos domésticos;
• Questionado o andamento das obras na Piscina Municipal de Ouressa.
• Referido o abatimento ocorrido na estrada que liga a localidade de Albogas a
Pinheiro de Loures;
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•

Interpelado o Executivo sobre a reestruturação do sector das águas e sobre o
novo CA da PSML.

•

Press-release “O peso da inércia”

A propósito da 2ª Presidência Aberta à freguesia de Algueirão Mem-Martins, a
constatação que neste mas também nos demais casos, as freguesias se
confrontam com a magreza ou mesmo anorexia dos resultados e ainda que
algumas não o expressem, com uma dolorosa frustração das expectativas criadas
com estas iniciativas.
A inércia do sistema será eventualmente alegada pelo Presidente da Câmara para
justificar o injustificável.

27 Apresentação de Moção em sede da Assembleia de Freguesia de S. João
das Lampas e Terrugem, a propósito da pretendida alienação de imóveis de
interesse municipal, valorizando o papel fundamental dos autarcas, fregueses
e instituições para manutenção do património como municipal e sua
afectação a fins de interesse público.

28 Reunião de Câmara, 35ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Coincidindo a data de comemoração do Dia Nacional da Prevenção e Segurança
no Trabalho (28/04) com a data de realização desta Reunião Pública, foram
apresentadas 3 Moções por se inscreverem nos objectivos subjacentes à mesma,
ainda para mais tratando-se de matérias que assumem um particular significado
na gestão e valorização dos recursos humanos, ganhando um particular
simbolismo nesta data:
- Uma relativa a melhorias no espaço de refeições no edifício dos Paços do
Concelho, dada a tendência que parece instalada de uma percentagem
significativa de colaboradores trazerem o seu almoço, naquilo que segue a
tendência geral em termos nacionais;
- Outra que se fundava na proposta de se assumirem as áreas da prevenção e
segurança como objectivos estratégicos pela autarquia, garantindo incremento
nas acções de formação, auditorias e visibilidade no site;
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- E uma outra aconselhando a que os colaboradores dos SMAS pudessem usufruir
das prerrogativas de concessão de licença no dia do seu aniversário, tal como os
da CMS e que houvesse cúmulo de tempo ao serviço da autarquia para atribuição
das Medalhas de Bons Serviços.
•

•

•

•

Valorizado o trabalho desenvolvido pelas Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens e salientada a importância de afectação de mais meios para uma acção
ainda mais eficaz na prevenção e acompanhamento dos processos;
Questionado o ponto da situação relativo à requalificação da Tapada das Mercês,
em virtude de ter sido anunciado pelo Sr. Presidente que a CMS assumiria a
intervenção directamente e qual o destino a dar ao campo de jogos que se
encontra cedido à União Recreativa das Mercês;
Solicitada informação sobre os protocolos de manutenção dos espaços verdes
firmados com as Associações de Moradores, em virtude de em 2015 não ter
havido lugar a qualquer pagamento e estarem ainda assim a ser garantidos os
trabalhos pelas mesmas;
Inquirido o ponto da situação relativo ao Plano de Pormenor da Abrunheira Norte,
tendo sido o Presidente desafiado a “enterrar” este assunto.

Maio

12 Reunião de Câmara, 36ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•

•
•

Ponto da situação relativamente ao Protocolo com as Associações de Moradores
para manutenção dos espaços verdes;
Ponto da situação relativamente à nomeação do Conselho de Administração da
Parques de Sintra Monte da Lua;
Ponto da situação relativo aos Contratos-Programa com o Ministério da Educação
para a construção de Escolas do 2º e 3º Ciclo/Secundário, em particular a EB 2,3
Pe. Alberto Neto e o Pólo do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Alto
dos Moinhos;
Ponto da situação sobre a EN 117 (que faz a ligação entre Belas e Queluz);
Voltada a requerer a listagem das obras programadas para as diferentes
freguesias.
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15 Visita à União das Freguesias de Cacém e S. Marcos
20 Press-release “Uma não novidade”
A propósito da 2ª Presidência Aberta à Freguesia de Casal de Cambra, voltaria a não
ser novidade o modelo seguido que é o de não envolvimento, desejando-se que
os desvios entre o anunciado nesta 2ª ronda e o depois realizado, não surgissem
tão evidentes como o que patenteou o tempo decorrido após a concretização da
1ª Presidência Aberta na freguesia de Casal de Cambra, com a ausência de
efectividade de muito do então divulgado.

23 Visita à União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra.
26 Reunião de Câmara, 37ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•

•

Saudada a eleição do Presidente da CMS para o Conselho Metropolitano da Área
Metropolitana de Lisboa;
Saudada a inauguração do Parque Urbano de Fitares pela importância que a sua
fruição representa para a população;
Saudada a FAP Sintra pela iniciativa de disponibilização do Manual Pedagógico
relativo ao Bullying, em resultado da acção formativa dirigida às Assistentes
Educativas e intitulada “Gestão de conflitos em contexto escolar e estratégias de
identificação e intervenção em situações de Bullying”, promovida pela FAP Sintra
e pela CMS. Pela pertinência do tema e pela sua infeliz actualidade, com novos
casos que a comunicação social recentemente divulgou, considerou-se que a
própria Câmara poderia envolver-se na divulgação deste documento junto das
diferentes instituições de apoio à infância;
Saudados os alunos Diana Lopes e Pedro Guerreiro da Secundária Miguel Torga e
estendendo a saudação aos seus professores, pelo prémio conseguido nas
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•
•

•
•

•
•
•
•

•

Competições Nacionais de Ciências em Aveiro, vencendo 146 equipas de todo o
país;
Questionadas as diligências já desenvolvidas pela autarquia relativamente à
questão da continuidade pedagógica na EB Ribeiro de Carvalho;
Exposto o pedido formulado pelo Grupo Desportivo Escola Maria Alberta
Menéres. A sua pretendida participação num Torneio Internacional com lugar em
Sevilha, de 26 a 28 de Junho, para o qual terão sido os escalões de formação
convidados, terá suscitado diligências várias para conseguir reunir o montante
necessário para tal deslocação, no âmbito das quais nos foi também dirigida
correspondência. Pela notoriedade que o clube vem granjeando, contribuindo
inclusivamente com atletas para as selecções nacionais, a questão colocada teve a
ver com a possibilidade efectiva de apoio da autarquia para esta representação
municipal em matéria desportiva;
Suscitada a questão relativa à construção dos equipamentos da URPIB e União
dos Reformados do Linhó e União dos Reformados de Massamá;
Denunciada a situação do portão no Mercado do Cacém, identificada por ocasião
da visita à freguesia, já que o mesmo não é adequado porque sendo de grades e
deixando passar o frio, não garantem o conforto dos vendedores;
Salientada a necessidade de urgente reparação da arca frigorífica no Mercado de
Agualva, pelo cheiro nauseabundo que exala;
Abordadas situações várias relativas ao trânsito na Vila de Sintra e às implicações
inerentes à sua reformulação;
Proposta a colaboração da autarquia na regularização pelas Juntas de Freguesia
da compatibilização do horário de trabalho para as 35 horas semanais;
Questionada a limpeza e recolha do lixo, cujas condições “deixariam muito a
desejar”, nomeadamente na zona urbana e salientada a acumulação de resíduos
verdes junto aos contentores. Ainda a propósito dos resíduos, questionado o
ponto da situação relativamente ao programa de valorização dos óleos
alimentares usados.
Inquirida a existência de estudo de impacto ambiental relativamente às obras em
curso na Praia Grande.

Junho

9 Reunião de Câmara, 38ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Proposta de ajuste da zona de actuação dos Bombeiros em caso de acidente;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

Situações relativas às Escolas das Azenhas do Mar, Mucifal e Galamares;
Proposta para agraciamento ao Arqtº Porfírio Pardal Monteiro e sugestão para
acolher a exposição;
Ausência nos eventos por falta de meios;
Pedida a marcação de visita às instalações dos SMAS e o agendamento de reunião
com o Conselho de Administração;
Pedido de informação relativa ao envolvimento da CMS no assunto relacionado
com a colocação de professores no Agrupamento de Escolas D. Maria II;
Ponto de situação relativo à construção de escolas e equipamentos de saúde no
âmbito dos contratos-programa assinados com o Governo, bem como com as
obras de requalificação da EN 117;
Informação 14 – em falta o texto da candidatura propriamente dita. Acompanha-a
o Regulamento e o Formulário mas é omisso o conteúdo da candidatura;
Cumprimento à Drª Sofia Cruz pelas funções exercidas enquanto Chefe de
Gabinete do Senhor Presidente e ao Dr. Paulo Gomes em face da sua nomeação
para o mesmo lugar;
Cumprimento ao Dr. Lacerda Tavares pelo trabalho desenvolvido enquanto Vogal
no CA da Parques de Sintra Monte da Lua e ao Dr. Lino Ramos pela assunção
desse cargo.

•

Apresentação de Moção no âmbito do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade,
em sede da Reunião Camarária e em nome da saúde pública, visando que fossem
seguidos padrões mais consentâneos com uma boa cultura alimentar geradora
de maior bem-estar e menor morbilidade. Nesse sentido, viu-se sugerido que
fosse protocolado com o ACES, a extensão de programas de educação alimentar
pelas Unidades de Saúde de Sintra, promovendo, no ano lectivo seguinte, ações
de sensibilização junto da comunidade escolar e das instituições de apoio aos
idosos e ainda que fosse promovida uma auscultação junto de estruturas
universitárias que ministrem formação superior em ciências da nutrição, de molde
a permitir que se vejam firmados protocolos para que os alunos dum
determinado nível de formação, devidamente enquadrados, assumissem uma
itinerância pelas escolas de nível secundário para implementação dum programa
que concorresse para dar competências nesta área concreta.

•

Apresentação de Moção no âmbito do Dia Mundial dos Oceanos (8 de Junho),
visando adensar a consciencialização e a eco-cidadania, uma vez que se encontra
provada a sua eficácia quando desenvolvidas acções que para ela tendam junto
das camadas mais jovens. Em nome da preservação do ambiente, viu-se
proposto que se visse protocolada no âmbito do ClimaAdaPT.Local a
implementação, no ano lectivo seguinte, de fóruns sobre esta temática, a
realizar em cada um dos Agrupamentos de Escolas, como forma de
aprofundamento do nível de consciencialização ambiental.
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•

Apresentação de Moção no âmbito do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho),
tendo em consideração que quer os serviços camarários, quer a empresa
EcoAmbiente nas respectivas áreas de intervenção, usam herbicidas que contêm
Glifosato (Tornado e Cosmic), para controle dos infestantes, o que intensifica a
preocupação e reforça a necessidade duma urgente alteração desta prática em
face deste componente ter considerado pela OMS, através da sua estrutura
especializada – IARC, Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro -,
“carcinogénio provável para o ser humano”.

Assim, viu-se proposto que, em nome da protecção da saúde pública e do ambiente,
aderisse a Câmara Municipal de Sintra à campanha promovida pela QUERCUS,
tornando-se uma “Autarquia sem Glifosato” e estendendo-o também às
Freguesias do Concelho, naquilo que representaria um claro investimento em
nome do superior interesse público e da responsabilidade política em zelar por
ele.
•

Proposta de atribuição, a título póstumo, da Medalha de Mérito Municipal a
Porfírio Pardal Monteiro, ao abrigo do exposto no Art.8º do Regulamento das
Distinções Honoríficas do Município de Sintra, aprovado pela Assembleia
Municipal de Sintra a 26 de Novembro de 2010, enquanto um dos maiores vultos
da cultura nacional do século XX e distinto cidadão de Sintra.

23 Reunião de Câmara, 39ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
1) Programas de financiamento das bandas e grupos culturais;
2) Plano de Urbanização da Serra da Carregueira e a razão de ser do
agradecimento feito ao Grupo Planbelas em sede da Sessão da Assembleia
Municipal de 18 de Junho;
3) Previsão de funcionamento da ETAR de Cortegaça;
4) Questionada a concessão da exploração das cafetarias dos Complexos
Desportivos de Fitares e Massamá na próxima época desportiva;
5) O não cumprimento das normas de segurança dos fatos entregues pela AML às
Corporações de Bombeiros;
6) Agradecimento e valorização da visita e reunião realizada aos SMAS no passado
dia 19 de Junho.
•

Apresentação de Moção no âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue, em
nome do incremento da cultura solidária nesta área específica e dum
investimento nas competências sociais dos seus colaboradores. Viu-se proposta
que fosse equacionada pela Câmara Municipal de Sintra a concretização duma
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grande acção envolvendo as chefias para colaborarem na sensibilização efectiva,
fazendo pedagogia sobre a importância da dádiva e que estendesse esta
estratégia a todo o Concelho, cumprindo às Juntas de Freguesia assumir
também uma parceria condizente com a bondade dos objetivos e envolver-se de
forma a atingi-los.

25 Press-release “Esperar mas sentados”
A propósito da 2ª Presidência Aberta a Rio de Mouro, divulgada uma Nota Informativa
que põe o enfoque na circunstância de tardarem mudanças na conduta relativa à
integração dos Vereadores eleitos pelos SCMA no grupo de trabalho e os
resultados efectivos em matéria de obras concretizadas, porque as opções
estratégicas tão bastamente anunciadas se mostram prisioneiras de avanços e
recuos, de decisões que facilmente se vêem contrariadas porque
insuficientemente sustentadas e de uma lógica inexplicável de amealhar receitas
ao invés de as colocar de forma responsável ao serviço do incremento da
qualidade de vive de quem cá vive e trabalha. Também sentados deveriam os
munícipes esperar por elas…

Julho

7 Reunião de Câmara, 40ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

•

Cumprimentar duas escolas do concelho pelos resultados no desporto escolar na
época que encerrou – EB Mestre Domingos Saraiva no atletismo e a EB Alto dos
Moinhos pelo voleibol feminino;
Saudar o acréscimo de visitantes dos parques e monumentos sob a gestão da
PSML registado em 2014, que representou mais 13%, abeirando-se dos 2 milhões,
o que confere justeza ao reconhecimento das boas marcas de gestão daquela
entidade e naturalmente responsabilidade acrescida à autarquia em matéria de
acessibilidade e de manutenção das vias, pela sobrecarga que representa esta
movimentação de pessoas;
Parque de estacionamento no Ramalhão destinado aos autocarros de turismo. A
excessiva exposição solar e o facto de os autocarros ali deverem permanecer
enquanto os seus ocupantes visitam o Centro Histórico, faz com que se torne uma
zona pouco apetecida no Verão, com a opção dos motoristas a recair no seu
estacionamento em locais próximos mas sombreados, como seja o passeio junto
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•

•

•

•

•

•

•

•

às Bombas da BP ou a seguir ao Túmulo dos Dois Irmãos. A sugestão passaria por
criar uma área sombreada do estilo das existentes nas estações de serviço nas
auto-estradas, dotadas de bancos e outras eventuais comodidades como
bebedouros, para acolhimento dos motoristas que poderiam encontrar
alternativa cómoda para a sua permanência ali;
Lago artificial criado na Portela, frente ao Deptº de Recursos Humanos, em
resultado duma acção de limpeza há muito reclamada mas que agora gerou nova
situação problemática. A quantidade de água acumulada e a profusão de
infestantes leva a que com as temperaturas mais altas que agora se fazem sentir,
seja um convite para insectos e se torne um problema para a saúde pública, ainda
para mais tendo um parque infantil muito próximo. É fundamental a programação
duma intervenção que o resolva;
Proposta de instalação de um terminal ATM no interior do Edifício Multiusos de
Pero Pinheiro para facilitar pagamentos, ganhando o espaço mais uma
funcionalidade;
Existência de canil clandestino em Cortegaça, tendo havido já várias diligências
pelas forças policiais, sem resultado efetivo. Propõe-se avaliação e informação
oportuna;
Questão da colocação de sinal no parque de estacionamento dos táxis no Centro
Histórico, tratando-se dum assunto de que foi dada devida nota na RC de 26 de
Maio;
Questionado ainda se a Associação Voz de Sintra, que representa cerca de 30
profissionais, foi ouvida no âmbito da proposta de alteração de circulação no
Centro Histórico, pois alegam que não foram;
Regime Excecional de Licenciamento Industrial, ao abrigo da Lei 165/2014. Foi
anunciado pela Direcção Municipal do Ambiente, Planeamento e Gestão do
Território que tinham sido convidadas a regularizar-se 82 empresas. Só 16 terão
respondido, o que legitima que se coloque a dúvida sobre a eficácia desta
diligência. Alguns alegam falta de informação, outros descrença e outros ainda
haverá que são naturalmente avessos a qualquer tentativa de conformizar-se aos
preceitos legais. O apelo reside na dinamização duma acção de sensibilização com
maior carga persuasiva, sem deixar de alertar que findo o prazo para tal efeito,
quem desaproveitou a oportunidade, seria investigado, uma vez que a CMS não
pode deixar passar a ideia de quem incumpre não é penalizado;
Questão do Muro do Cacém e pagamento das custas.

Apresentação de Moção no âmbito da comemoração próxima do Dia Mundial da
População (11 de Julho). Com base no desafio que recorrentemente se coloca
quanto à inversão da tendência geral de envelhecimento da população,
importando criar condições para apoio familiar e aquilo que pode representar em
matéria de opção pelo alargamento da sua estrutura, aquilo que através desta
Moção se defende é que possa ser criado para cada colaborador municipal uma
espécie de banco de horas, tendo em conta horas a mais que sobrem do resgate
possível de gozo de um dia por acumulação de tempo correspondente. A ideia
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seria que essas horas pudessem ver-se resgatadas no período de 3 meses,
mediante requerimento e visando apoio familiar, o que poderia representar uma
clara vantagem no acompanhamento de filhos ou outros familiares, naquilo que
representaria um bom sinal dado por um município familiarmente responsável.

14 Press-release “Fumo sem fogo no Banzão?”
A propósito duma notícia sobre a construção duma superfície comercial no Banzão,
ou seja numa zona protegida do PNSC, que conduziria ao abate de muitos
pinheiros e suscitaria a descaracterização desta zona de pinhal, para além das
questões que se colocam em matéria de concorrência a um comércio tradicional
já por si muito frágil, levou a que prontamente se visse questionado o Presidente
da Câmara de Sintra sobre o seu fundamento.
Defendido que neste caso que não tivesse aplicação a sabedoria popular de que “Não
há fumo sem fogo” e que o fumo aqui representado por aquilo que constou e que
correu célere, desconcertando e preocupando os locais e suscitando já tomadas
de posição, não tivesse qualquer fundamento, já que atearia um vigoroso repúdio
ao atentado que representaria em face do espírito do lugar.

28

Reunião de Câmara, 41ª – Ordinária e Privada

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•
•
•
•

•

Voto de pesar pelo falecimento a 12 de Julho de Manuel Carioca, Presidente do
Conselho Fiscal do Sporting Clube Vila Verde, membro da Sociedade Recreativa da
Assafora, da Cooperativa Agrícola de Sintra, dinamizador da criação do Centro
Paroquial e Social de S. João das Lampas e ex-membro do Executivo e Assembleia
da Junta de Freguesia de S. João das Lampas;
Questão das autocaravanas e espaço de acolhimento/estação de serviço;
Saudar a atribuição a Sintra do prémio de Município do Ano na categoria “Área
Metropolitana de Lisboa”, promovido pela Universidade do Minho;
Saudar todos aqueles que no âmbito das Festas e Tradições, contribuem para a
preservação do património imaterial das gentes de Sintra;
Questionadas as diligências que estão a ser desenvolvidas a propósito das
instalações do Comando Territorial da GNR de Sintra, que estão a funcionar no
Palácio;
Questão da instalação da Divisão da PSP de Sintra, que se encontra actualmente
em Rio de Mouro
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•

Apresentação de Moção no âmbito do Dia dos Avós (26/7), em sede da Reunião
Camarária. Considerando que a proposta da APRe (Associação de Aposentados,
Pensionistas e Reformados), para criação por parte das Câmaras Municipais, de
Comissões de Protecção de Idosos em Risco, ganhava aqui um especial
enquadramento e pertinência, proposto que pudesse a Câmara Municipal de
Sintra criar uma Comissão de Protecção para a Idade Maior – que iria um pouco
para além da reivindicada pela APRe, na medida em que lhe caberia não apenas
rastrear as situações que envolvem risco, não se circunscrevendo, portanto, a dar
resposta ao crescimento dos maus-tratos infligidos aos idosos, mas acometendolhe também uma ação preventiva, que passasse, inclusive, pela “fiscalização” das
instituições que os acolhem, por acções de formação para os cuidadores e que
acompanharia transversalmente todas as situações ligadas ao envelhecimento, a
qual, replicando o formato das criadas para protecção das crianças e jovens em
risco, contaria com a representação das diferentes entidades na gestão destas
matérias.

Setembro

2 Reunião de Câmara, 42ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Intervenção sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI familiar). Foi solicitada
informação relativa à constituição dos agregados familiares tendo por objetivo

•

ponderar a apresentação de uma proposta de redução relativa ao IMI;
Por ocasião da cerimónia de alargamento do protocolo entre a Cercitop e o
Ministério da Saúde, no que se refere ao número de camas protocoladas, na
semana passada, reforçar o papel desta e de outras instituições no concelho, bem
como destacar o apoio do município no mandato anterior, em termos financeiros
e humanos;

•

Solicitar o número de refeições fornecidas no período da pausa letiva, tipologia de
clientes e incidência geográfica;

•

Lançar o repto ao município de poder aderir à possibilidade de ser promotor de
Unidades de Cuidados na Comunidade, ao abrigo de diploma legal, recentemente
publicado;

•

Nova solicitação, já pedida há vários meses, da listagem de fogos municipais, com
obras em curso e previstas; alerta para a necessidade de
cumprimento/atualização de regulamentação que permita moralizar todas as
situações de incumprimento nos bairros sociais;
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•

Solicitação de relatório de avaliação dos fogos municipais desenvolvido pelos
Serviços Municipais da Divisão de habitação;

•

Pedida informação sobre o ponto de situação em que se encontra o Processo de
Contentorização para Vila de Sintra;

•

Pedido de esclarecimento sobre a situação em que se encontra a ETAR de
Cortegaça;

•

Questionar sobre as razões do atraso nas obras dos balneários da Piscina
Municipal de Ouressa;

•

Foi solicitado à Câmara informação sobre a data em que pretende realizar a
cerimónia para entrega do título honorífico atribuído a título póstumo ao Arq.
Pardal Monteiro

•

Intervenção sobre a cooperativa o Nosso Lar (Queluz) no que diz respeito ao
direito de superfície cedido pela câmara à cooperativa;

•

Pedido de acompanhamento e apoio social a um sem-abrigo da União de
Freguesias de Sintra;

•

Alerta sobre a degradação acentuada do espaço público da Avenida Miguel
Bombarda (Queluz) e mau funcionamento de um café ali situado.

10 Reunião de Câmara, 43ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

•
•

Foi salientada a necessidade de a Câmara Municipal centralizar num único local a
totalidade da informação em formato electrónico referente a cada uma das reuniões
de Câmara. O procedimento atual, que implica o envio de vários emails, exige um
esforço desnecessário por parte dos serviços, que poderiam funcionar de uma forma
mais eficaz e eficiente, caso lhes proporcionassem as ferramentas mais adequadas;
Foi novamente questionado se já tinham sido iniciadas as conversações com os
familiares do Arq. Pardal Monteiro no sentido de ser realizada uma exposição num
dos museus municipais;
Solicitada uma listagem das intervenções nas escolas nos últimos 6 meses;
Na sequência da apresentação da moção, na reunião ordinária pública de dia 28 de
Julho, que refletia a preocupação do movimento com os idosos do nosso concelho
apresenta sugestões válidas e coerentes ao atual executivo, depois de algumas
explicações dadas quer pelo Presidente quer pelo Vereador Eduardo Quinta Nova,
concluído que seria importante conhecer melhor o trabalho que está a ser
desenvolvido pelo executivo. Desta forma solicitámos através de um email enviado
pelo Vereador José Pedro Matias ao Vereador Eduardo Quinta Nova, no dia 30 de
Julho, informações relativas a:
- programas municipais que se encontrem activos na área da 3ª idade,
concretamente no domínio da violência e maus tratos;
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- especificação das intervenções em concreto que têm tido lugar e qual a
metodologia a que respondem;
- dados e resultados.

15 Reunião com a Diretora do ACES-Sintra, Engª Ana Andrade para
diagnóstico sobre a situação da saúde em Sintra, projectos em curso e
programados.

18 Visita às obras da Igreja de nª Srª da Natividade, Algueirão.
22 Reunião de Câmara, 44ª – Ordinária e Pública
•
Apresentação de Moção “Pela redução da carga fiscal”, defendendo, com
base na folga financeira recentemente divulgada que a autarquia prescindisse
duma parte dela para reduzir para 3% o valor da taxa variável do IRS e a
aplicação do IMI Familiar cumulativamente com a descida do mesmo em 2
décimas como anunciado pelo Executivo. Tudo projectado, configuraria tal
proposta uma perda de receita num montante de 9.865.000,00€ (Nove milhões,
oitocentos e sessenta e cinco mil euros) em benefício de todas as famílias e das
empresas, claramente acomodável, remanescendo ainda 3/4 do valor
amealhado para realização de obra.

• Press-release “Basílio Horta arrasta a Câmara para as legislativas”
Reagindo ao mediatismo suscitado pela possibilidade de redução do IMI em função
do número de filhos ou, pior que isso, cedendo à tentação eleitoralista, o
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, pré-anunciou antes mesmo de o
submeter à deliberação do executivo camarário, a redução do IMI em 0,02% para
todos os munícipes, passando dos atuais 0,39% para 0,37%, sem deixar de o
contabilizar, na medida em que avançou que se tratava duma medida que iria
custar 2 milhões e setecentos mil euros.
Feitas as contas, os milhões anunciados seriam pouco mais que tostões em termos
de benefício efectivo para os munícipes.
E a conclusão legitimava-se e comprovava-se ao proceder-se a um simples exercício
de projecção tendo em conta diferentes cenários, já que em 6 exemplos dados,
desde 75.000,00 a 1.600.000,00 de valor patrimonial de habitação e empresas, a
poupança ia de 15,00€ a 320,00€/ano.
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• Press-release “Milhões que são tostões”
A justeza do que tinha sido defendido pelo Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” em matéria de imperativa redução da carga fiscal e que fora brindada
com comentários que chegaram a ser depreciativos e sinónimos de má política,
via-se agora provada e pelo menos esse mérito deveria ser reconhecido à
proposta apresentada nesta mesma data em sede de Reunião de Câmara. Mas o
destaque dado com fins claramente eleitoralistas a um imposto que seria o único
a conhecer redução, estaria na origem desta medida, que surgia desgarrada, já
que sendo o IMI uma parte da estrutura de receita da CMS, não poderia nem
deveria ser tratada de forma avulsa e à margem do conjunto dos impostos
municipais.
Tendo por fundada a convicção de que a história poderia ser outra, se dos 50
Milhões arrecadados, a Câmara ousasse prescindir de 9 Milhões e 800 Mil,
fazendo jus à tão apregoada vocação social e humanista, poderia manter esta
redução dos 0,39% para 0,37% no IMI, aplicar cumulativamente os pressupostos
do IMI Familiar e reduzir para 3% a taxa de IRS, por se reconhecer que se trata
do imposto mais transversal, abrangendo muitos mais munícipes e não apenas
os proprietários de casa própria.

25 Press-release “Vira o disco e toca o mesmo”
Por aquilo que se prometeu e se tarda a cumprir, pelas desculpas recauchutadas uma
e mais vezes, pela pretensão a uma pseudo-eficácia que se descobre afinal estar
atacada de inércia!
A propósito da 2ª Presidência Aberta à União das Freguesias de Almargem do Bispo,
Pero Pinheiro e Montelavar e dos gritantes problemas quer ao nível da saúde, que
tinham já motivado há uns meses atrás, acesa manifestação dos fregueses
clamando por novo Centro de Saúde na ex-freguesia de Almargem do Bispo, quer
os higieno-sanitários, já que as questões dos esgotos e da ETAR de Cortegaça
continuam por resolver e sem data prevista de concretização no horizonte,
passando pela insistência na inominável exclusão dos eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” do grupo de trabalho organizado para o efeito, a
conclusão parecia ser uma só: Vira o disco e toca o mesmo!

28 Press-release “Uns têm cavalo e cavaleiro e outros nem burrito têm”
Expressão de origem popular usada recentemente e em sede de reunião camarária,
para ilustrar a falta de condições para deslocações dos (4) vereadores eleitos pelo
Movimento Independente “Sintrenses com Marco Almeida”, no estrito
cumprimento das suas funções autárquicas, acabaria por dar o mote a uma
iniciativa que pretendeu alertar e pôr a nu esta gritante descriminação, traduzida
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no aluguer de um burro que atrelado a uma pequena charrete estava disponível
para suprir tal falta.
Não se reclamavam mordomias mas apenas um tratamento em pé de igualdade!

Outubro

6

Reunião de Câmara, 45ª – Ordinária e Privada

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Lamentar o nível de abstenção verificado no Concelho nas Legislativas 2015 e
saudar os resultados da Coligação;
Uma saudação especial aos professores, já que se celebrou ontem o Dia Mundial
do Professor, uma data criada pela UNESCO em 1994, homenageando todos os
que contribuem para o ensino e para a educação da sociedade;
Foi abordada a questão do protocolo firmado com a família de Bartolomeu Cid
dos Santos;
Colocada a questão relativa à requalificação do Mercado de Fanares;
Colocada questão relativa à não inclusão do Polidesportivo da Serra de Stª Helena
(Freg. Casal de Cambra) no protocolo em vigor entre a CMS e a Junta de Freguesia
sobre esta matéria;
Colocada questão sobre a hidroterapia e natação adaptada na piscina do
Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, veiculando duvidas colocadas por
utentes destes serviços relativamente ao início ou continuidade das actividades;
Queixa de munícipe e freguesa de Algueirão sobre o barulho que se faz sentir na
Avª Chaby Pinheiro, Rua de Fanares e Rua da Madressilva durante os fins de
semana e devido às iniciativas do comércio aberto;
Interpelação sobre o que está previsto para o Mercado da Estefânea e sugestão
para que os comerciantes sejam informados sobre a ausência de risco para o
desenvolvimento das suas áreas de negócio, pois eles manifestam reiterada
apreensão face ao futuro;
Questão relativa à iluminação em Lourel, na envolvente da Rua da Eira, uma vez
que um munícipe reporta situações de assaltos motivados por ausência de
iluminação pública. Terá sido informado que existia projecto para aguardava
disponibilidade financeira para a sua concretização. O que impede a adjudicação
da obra, tanto mais que do Boletim Financeiro da autarquia se depreende que a
taxa de realização é muito baixa;
Situação da Escola de Vale Mourão, Cacém nº1 e Azenhas do Mar;
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•

Questão da marcação das refeições escolares e dificuldades de acesso à
plataforma.
Mesmo se essa dificuldade pode ser de carácter pontual, o que terá explicado uma
inusitada afluência de encarregados de educação às escolas, instalando-se o caos
nalgumas delas, as marcações por parte daqueles que não têm computador e
muito menos ligação à internet, continua a implicar a sua deslocação, com óbvio
prejuízo para a sua vida profissional e para o normal funcionamento da escola. A
obrigatoriedade de marcação no caso dos alunos subsidiados, que poderia ser a
posteriori já que todos à partida almoçam e lancham, ajuda a sobrecarregar este
serviço de marcação.

8 - 14
Reuniões com os eleitos para a Assembleia Municipal e para as Assembleias de
Freguesia.

•

8 de Outubro

Listas de Agualva, Mira-Sintra e Cacém, S. Marcos
Listas de Queluz, Belas e Massamá, Monte-Abraão
•

9 de Outubro
Lista do Algueirão

Lista de Rio de Mouro
•

12 de Outubro

Lista de Almargem, Pero Pinheiro e Montelavar
Lista de S. João das Lampas, Terrugem
•

14 de Outubro

Lista de Colares
Lista de Casal de Cambra
•

16 de Outubro
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Lista de Sintra
Lista da Assembleia Municipal

13 Press-release “A importância de desfraldar a bandeira verde em nome do
ambiente”
A entrega, a 14 de Outubro, dos galardões às 62 escolas de Sintra que apostaram em
projectos ambientais e os desenvolveram no âmbito do Programa EcoEscolas deu
o mote para esta Nota Informativa, ressalvando que apesar do decréscimo no
contingente verificado em anos lectivos anteriores, ainda assim, Sintra mantémse na dianteira, merecendo todos aqueles que se envolveram uma saudação
especial pelo empenho e perseverança nesta importante área da
sustentabilidade.
Salientado que em face ao capital acumulado e a uma mobilização notável das
escolas, que remeteram Sintra para um patamar de excelência também nesta
área da educação não formal, com ganhos inequívocos em matéria de educação
ambiental, resultava estranho ou mesmo surpreendente a sua subvalorização
pelo actual Executivo.

20

Reunião de Câmara, 46ª – Ordinária e Pública

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Voto de pesar pelo falecimento de Guilherme Duarte, um munícipe de Sintra que
se destacou pelo apoio associativo e com reconhecidos contributos no Sport
União Sintrense, nas Comissões de Festas da Vila Velha e de Nª Srª do Cabo e na
redacção do jornal “Cruz Alta”;

•

Intervenção a propósito das Moções apresentadas, questionando o destino que
conheceu aquilo que nelas era veiculado e se viu aprovado;

•

Intervenção a propósito da intempérie, salientando a necessidade de rever com
todas as Juntas do Concelho os protocolos de colaboração e voto de louvor aos
funcionários da autarquia, Juntas de Freguesia, Bombeiros, Forças de Segurança e
demais envolvidos;

•

Intervenção sobre o horário semanal das 35 horas e o ACEP, a propósito do
Acórdão do Tribunal Constitucional.

97
WWW. MARCOALMEIDA. NET

27

Reunião de Câmara, 10ª – Extraordinária e Privada

30 Press-release “Muita parra, pouca uva!”
A propósito da 2ª Presidência Aberta às Freguesias de Agualva e Mira-Sintra e de
também aqui as esperanças irem sendo remetidas para futuros adiados, com as
obras a não avançarem, as promessas a não se cumprirem e a estratégia
integradora ou o seu contrário a manter-se, excluindo os eleitos pelo Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida”, a conclusão era que, mesmo a condizer com a
época em que se prova o vinho novo, ganhava especial significado o ditado
popular: “Muita parra, pouca uva”!

Novembro

3

Reunião de Câmara, 47ª – Ordinária e Privada

Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

•
•
•
•
•

Intervenção a propósito dos custos internos do projecto de arquitectura do Hotel
Netto e outros eventuais encargos relativos a estudos geo-técnicos.
Intervenção sobre informação prestada no Boletim Trimestral “Território e
Ambiental” (3º Trimestre) relativa às reclamações recebidas pelos GAM sobre
espaços verdes e de lazer, arruamentos e higiene pública (recolha de RSU’s e
varrição). Pedida informação sobre empreitada global para reparação de passeios,
bermas e valetas, a lançar pela Câmara para intervenção em todo o Concelho, de
acordo com a informação prestada ontem na Assembleia Municipal pelo Sr.
Presidente.
Saudação à Sociedade Filarmónica Nª Srª da Fé pela organização do Encontro de
Bandas e valorização das escolas de música das bandas na formação artística.
Pedida informação sobre a cobertura do polidesportivo da EB 2,3 Egas Moniz –
Massamá, já que sofre infiltrações de monta.
Questionado o ponto da situação relativo ao procedimento concursal dos oleões.
Questionada a data para conclusão das obras na Capela de Nª Srª das Mercês.
Ressalvada a preocupação suscitada pela falta de assistentes operacionais que se
fazem sentir em diferentes escolas e que compromete o apoio prestado
globalmente quer às instalações, quer ao apoio das actividades, quer aos próprios
alunos.
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12 Reunião de Câmara, 48ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

•
•

•

•

Requerida ao Presidente o relatório das Presidências Abertas, na medida em que
os Vereadores do Movimento não são chamados a participar nas mesmas;
Chamada de atenção relativa ao Parque Urbano do Casal da Barôta e à utilização
indevida do parque infantil em horário nocturno por parte de donos de animais, o
que motiva a conspurcação do mesmo com dejectos. Sugerida a urgente tomada
de medidas para o evitar;
Questionada a requalificação do espaço público no Bairro da Tabaqueira e na
Tapada das Mercês, que aguardam intervenção;
A propósito das obras na EN 117 questionada qual é a última verdade ou
promessa, atendendo ao contraditório das notícias veiculadas pelo jornal Público
face à informação prestada em sede de Reunião Camarária;
Salientado o fato dos terrenos envolventes à EB1 da Xutaria serem, por falta de
limpeza e manutenção, uma base de acolhimento de cobras e ratos, com a
preocupação que tal suscita em matéria de saúde pública e riscos inerentes pela
sua entrada no espaço da escola.
Apresentação de Recomendação a propósito do Dia Nacional da Língua Gestual
Portuguesa (que se comemora a 15 de Novembro), traduzida no patrocínio pela
autarquia duma ação alargada de sensibilização tendente à formação em
linguagem gestual de colaboradores de diferentes entidades oficiais, como sejam
a própria CMS, através dos Gabinetes de Apoio ao Munícipe, as Juntas de
Freguesia, a Segurança Social, o Centro de Emprego, as Conservatórias e as
Secretarias das Escolas, por forma a assumirem-se como interlocutores de utentes
com surdez quando necessário.

Recomendado, assim, que a Câmara Municipal de Sintra reivindicasse para si a
iniciativa duma acção de sensibilização alargada para que cada uma daquelas
entidades indicasse pelo menos um elemento para receber formação específica,
passando, depois, a assumir-se como interlocutor dum utente com surdez quando
necessário e que patrocinasse os cursos de formação, mediante protocolo a
firmar com a Associação de Surdos de Sintra.

Dezembro
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1 Reunião de Câmara, 49ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

Levantada a questão da forma de intervenção dos serviços municipais sobre a
destruição das hortas nas traseiras da rua Almada Negreiros, em Massamá;
Apresentado um protesto relativo à qualidade das refeições servidas nas escolas
do 1º ciclo no Concelho de Sintra.

•

Apresentação de Recomendação no âmbito da comemoração do “Dia
Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher” (25/11).
Considerando que os estabelecimentos de ensino assumem cada vez mais um papel
fundamental na referenciação de casos de violência doméstica, podendo ter uma
intervenção decisiva na sinalização dos mesmos e que em situações em que sejam
detectados relacionamentos violentos ou desrespeitosos nos namoros, podem
contribuir para desenhar uma atitude corretiva, recomendado à Câmara
Municipal de Sintra que desenvolvesse esforços no sentido de ver reforçados os
meios técnicos para apoio também a situações que se vejam sinalizadas no seio
da escola e que fomente parcerias para ser delineado um programa de combate à
reprodução de modelos tendentes a manifestações de violência doméstica.

15 Reunião de Câmara, 50ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•
•
•

•

Situação do trânsito no Largo 25 de Abril de 1974, em Mem Martins;
Instalações para o comando Territorial de Sintra da GNR e da Divisão da PSP de
Sintra;
Transferência dos serviços municipais instalados no complexo oficinal para o
complexo do Lourel;
Plano de Urbanização da Abrunheira Norte;
Resultante do trabalho desenvolvido nos últimos dias em conjunto com alguns
arquitectos e industriais, abordadas questões relacionadas com a lei 165/2014
bem como avaliação da aplicação de taxas;
Dar boa nota pela recente contratação dos serviços de fisisoterapia que
permitirão oferecer as valências de hidroterapia e natação adaptada nas piscinas
de Monte Abraão e Ouressa, As atividades começaram efetivamente há 2
semanas, lamentando contudo que os utilizadores tenham aguardado 5 meses
(!!!) pelo reinicio destes serviços, após a interrupção de verão, visto tratar-se de
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serviços que em Sintra só têm esta oferta prestada pela Câmara - saúda-se a sua
continuidade - e tratando-se de serviços terapêuticos (e não de lazer!) era
importante que atempadamente se acautelasse a sua oferta a partir de setembro
de 2016;

•

•

•

Saudar o prémio ganho pela 3ª vez pela Parques de Sintra, Monte da Lua, na
categoria de “Empresa líder na conservação”, no âmbito dos World Travel
Awards, confirmando os créditos que lhe vêm sendo reconhecidos também ao
nível da gestão, como o demonstra o Relatório de Contas recentemente
apresentado, merecendo destaque o impressionante incremento no número de
visitantes nos Palácios da Vila e de Queluz desde que passaram a estar sob sua
alçada: - de 121.000 em 2012 para 451.000 em 2014!
Saudar a recuperação verificada ao nível do Índice de Transparência Municipal, na
medida em que do 196º lugar em 2014 se passou agora para o 28º lugar.

Apresentada Recomendação em sede da Reunião Camarária sobre licenciamento
industrial.

A circunstância do Dec. Lei 165/2014 de 5 de Novembro estabelecer, com carácter
extraordinário, o regime de regularização e de alteração e ou ampliação de
estabelecimentos e explorações de actividades industriais, tendo um efeito
suspensivo sobre os procedimentos contra-ordenacionais que sobre os mesmos
impendam e tendo sido constatado que sobrevinha um tratamento desigual, já
que estabelecimentos construídos em zonas industriais consolidadas e para os
quais tinha havido a preocupação de regularização, eram instados ao pagamento
de pesadas taxas urbanísticas, motivou a apresentação de recomendação pelos
Vereadores do Movimento SCMA. Nesse âmbito e ao abrigo do princípio da
equidade, viu-se defendido que também para os processos que tivessem dado
entrada antes da publicação do Dec. Lei 165/2014, fosse aplicado o mesmo
critério e que para o facilitar fosse requerida à tutela a prorrogação do prazo
consignado pela mesma.
O reconhecimento, pelo Presidente da autarquia, da justeza do que se viu
preconizado, ao fazer prever um benefício inequívoco para os industriais naquelas
situações, representava também uma medida de estímulo da actividade
económica.

• Press-release “Ao abrigo do princípio da equidade. A mesma bitola para
o que é similar”
Fez-se divulgar a posição assumida em sede de reunião camarária pelo Movimento a
propósito da matéria de licenciamento industrial, defendendo, ao abrigo do
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princípio da equidade, que também para os processos que tivessem dado entrada
antes da publicação do Dec. Lei 165/2014, fosse aplicado o mesmo critério.

18 Press-release “Verde é a esperança… como a árvore de Natal”
Coincidindo com a última das iniciativas da 2ª ronda de Presidências (ditas) Abertas,
com lugar nas freguesias de Massamá e Monte-Abraão e adivinhando-se que
teriam sido desenhados objectivos de obras e intervenções várias, ao gosto das
diferentes sensibilidades, para que ficasse bem composto o figurino, qual
decoração natalícia a condizer com a quadra, divulgada Nota Informativa sobre a
manifesta escassez de impulso mobilizador para o levar a bom porto e que vai
adiando a sua concretização. Em face duma lógica de adiamento de promessas
para novos horizontes temporais, a esperança, mesmo se verde… como a árvore
de Natal, adia-se também.

21 Reunião de Câmara, 11ª – Extraordinária e Privada
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2016: Atividade municipal revisitada
(Câmara Municipal)
Janeiro
8

Press-release “Sensibilidade gota a gota”
A propósito do comunicado do Presidente divulgado relativamente à “devolução”
aos munícipes de 3,7 Milhões – aos 2,7 milhões de euros que a redução da taxa
do IMI representava – de 0,39% para 0,37% -, somavam-se agora 1,067 milhões
de euros que a autarquia assumiria por conta do aumento de 7,69% na tarifa da
água fornecida pela EPAL, para não o fazer reflectir nos consumidores.
Ao revelar disponibilidade para prescindir agora de 3,7 milhões, naquilo que
representa pouco menos de 40% do montante que a proposta do Movimento
implicaria, a Câmara dava por provado que se tinha condições para o fazer andou
2 anos a não o concretizar porque assumidamente não o quis.

12 Reunião de Câmara, 51ª - Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Dada nota da comemoração do Dia Internacional do Obrigado, no dia anterior,
dia 11 de Janeiro e daquilo, afinal, que lhe está subjacente.
Aproveitando o ensejo, foi feito o agradecimento a todos quantos permitem a
concretização das reuniões do Executivo, desde os que asseguram funções de
carácter logístico ou técnico até aos eleitos, pela possibilidade de troca de ideias e
de debate democrático, fazendo jus aos valores fundamentais da liberdade, cuja
comemoração mundial se marca a 23/1, assinalando a importância da expressão
das escolhas individuais no desenho do futuro.

•

Pedido de informação relativo ao ponto de situação sobre a problemática dos
autocarros das juntas de freguesia, questionando qual era a ideia do Executivo
Municipal sobre essa matéria;
Pedido de informação sobre as obras de requalificação da Avenida Heliodoro
Salgado, em Sintra;
Pedido de informação sobre um conjunto de problemas que se verificam
presentemente na Quinta do Mirante, em Queluz, nomeadamente a falta de
limpeza do espaço público, a falta de papeleiras e, muito particularmente, a
situação de risco em que se encontra o parque infantil;

•
•
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•

Intervenção a propósito do jardim da Quinta da Samaritana, em Belas, em virtude
de estar a ser reclamado pelos moradores o mau estado de conservação do
mobiliário urbano (concretamente inúmeros bancos de jardim sem o ripado de
madeira) e as deficientes condições para a estadia dos mais idosos. Pedida
informação sobre a forma como estava a ser feito o acompanhamento dessas
intervenções que seriam da competência da junta de freguesia.

26 Reunião de Câmara, 52ª, Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

•

•

•
•
•

Questionadas as conclusões a que o Grupo de Trabalho anunciado pelo Sr.
Presidente a 12/11/2013 teriam chegado;
Espaço Jovem de Pero Pinheiro. Assinado protocolo na sequência de proposta
apresentada a 3 de Junho de 2014 que presumia a gestão e dinamização do
espaço. Encontrava-se inactivo;
Questão das Moções. 8 Moções apresentadas em 2015. Que destino conhecera
aquilo que nelas era veiculado e se vira aprovado? Na RC de 20/10 tal assunto
vira-se abordado e fora manifestado o compromisso de analisar uma por uma e
perceber em que ponto se encontrava a sua implementação;
Intervenção sobre o muro de sustentação na Rua S. Tomé e Príncipe (Cacém, S.
Marcos) e no entroncamento da Avª Álvares Pereira com a Avª Monte da Tapada
(Agualva, Mira-Sintra);
Intervenção sobre a EB da Xutaria e a Estrada da Portela, que liga Monte-Abraão
ao Casal da Barota;
Levantada a questão relativa ao depósito ilegal de inertes na freguesia de
Algueirão Mem-Martins;
Questionado o ponto da situação relativo ao trabalho desenvolvido pelo nomeado
Grupo de Trabalho sobre o eléctrico de Sintra;

•

Ponto da situação relativamente às reuniões tidas entre o Sr. Presidente e os
Ministros da Saúde, Ambiente e Planeamento;

•

Congratulação pelo facto do Programa “Escolhas” ter sido aprovado para a
freguesia de Casal de Cambra.

Fevereiro
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3 Press-release “Elementar Senhor Presidente _ A propósito da visita do Senhor
Ministro da Saúde”
A propósito dum Infomail divulgado pela Câmara de Sintra sobre a visita do
Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a Centros de Saúde de Sintra,
com apenas uma hora de diferença relativamente ao seu início e sem ter incluído
os Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, suscitaria a
divulgação de uma Nota sobre o assunto.
E se a razão porventura invocada residisse na justificação já dada noutras ocasiões
pelo Presidente da Câmara de que, não tendo pelouros distribuídos, não faria
sentido (?!) que integrassem visitas ou grupos de trabalho, o facto do Senhor
Ministro ter sido recebido às 11H00 nos Paços do Concelho, exigiria que TODO o
Executivo fosse convidado para o fazer.
Lembrando que este edifício emblemático do poder local e da democracia, é
também, por inerência, a casa dos eleitos e não apenas dum grupo deles e
tratando-se duma visita dum alto representante do governo, esse pormenor não
poderia ter sido desconsiderado!

16 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 53ª, Ordinária e privada
Foram abordadas as seguintes questões pelos Vereadores eleitos pelo Movimento:
•

Apresentada uma Recomendação na senda da comemoração do Dia dos
Namorados e dos preocupantes dados sobre violência no namoro, já que uma
inaceitável percentagem de 22% dos jovens inquiridos no âmbito de um estudo
promovido pela UMAR a considerarem “normal” essas ocorrências, justificaria a
recomendação para que fosse assumida pela autarquia uma aposta efectiva na
prevenção deste tipo de situações, fruto de abordagens comunicacionais muito
direccionadas para este estrato etário, por forma a restaurar um paradigma
relacional de profundo respeito mútuo;

•

Questionado o ponto da situação relativamente ao PAMACS e ao Conselho
Municipal para a Cultura;

•

Pedido de informação sobre a Moção apresentada na sessão de 7 de Julho de
2015, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da População (11/07) e relativa
à constituição dum Banco de Horas a resgatar para apoio familiar, naquilo que se
revestiria de total justeza, já que muitos funcionários acumulam tempo para além
do que conseguem resgatar através do Sistema de Assiduidade, sem dele
beneficiarem e poderiam colocá-lo ao serviço do acompanhamento da família.
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Questionadas as medidas que foram tomadas e qual a etapa em que nos
encontramos para cumprir com um objectivo tão valorizável em matéria de
gestão de recursos humanos, ainda para mais quando já passaram quase 14
meses a partir de então;
•

Pedido de esclarecimento quanto à titularidade efectiva da Loja 16 no Multiusos
de Pero Pinheiro, uma vez que as informações recolhidas remetiam para uma
sobreposição de entidades a quem a mesma fora cedida: primeiro para a
Assimagra e depois para a Junta de Freguesia a quem passaria a competir a gestão
do Espaço Jovem;

•

Confrontada a perspectiva da Câmara face ao posicionamento minoritário que
detém no capital social da Parques de Sintra, Monte da Lua.

23 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 54ª, Ordinária e pública
Intervenções pelos Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”:
•

Apresentação de Moção no âmbito da comemoração do Dia Europeu da Vítima
(22 de fevereiro) e traduzida na proposta de ser diligenciada a abertura em Sintra
de um Gabinete de Apoio à Vítima, reforçando a rede da APAV, em face dum
lamentável 2º lugar nas estatísticas no que se refere ao concelho de residência da
vítima, naquilo que poderia significar maior eficácia na resposta a estas situações.

•

Apresentação da Recomendação relativa à atribuição de Medalha de Mérito
Municipal ao Intendente Hugo Palma na categoria de Segurança Pública;

•

Levantada a questão relativa aos trabalhos no subsolo do domínio público
municipal e a importância da regulação dos mesmos;

•

Alerta sobre a questão dos danos provocados pelo desenvolvimento das árvores
nos muros de propriedades privadas e nos cabos telefónicos, na EN 247 – Avª 29
de Agosto, Terrugem;

•

Reiterado o pedido para apresentação do projecto relativo ao largo 25 de Abril
(largo da Estação) na localidade de Mem Martins;

•

Pedidos esclarecimentos sobre o novo modelo de funcionamento do refeitório
sito no Complexo Municipal de Lourel;

•

Questionada a edição do Boletim Municipal sobre Ambiente e Território relativo
ao 4º trimestre de 2015;
106
WWW. MARCOALMEIDA. NET

•

Inquiridas as diligências da autarquia no combate ao escaravelho vermelho;

•

Questionada a aquisição de 35 desfibrilhadores para as escolas.

•

Press-release “Distinguir o mérito _ A propósito do reconhecimento devido ao
Intendente Hugo Palma”
Fruto do reconhecimento que lhe era devido, divulgada a apresentação, em sede
da Reunião Camarária de 16 de Fevereiro, pelos Vereadores do Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida”, da proposta de atribuição de Medalha de
Mérito Municipal na classe de Segurança Pública ao Intendente Hugo Palma.
Salientando a circunstância de ter chefiado durante 9 anos a Divisão Policial de
Sintra, prestando um serviço público de nível superlativo, a que não seria alheia a
eficácia da acção policial na prevenção e combate da criminalidade no Concelho,
suscitaria anuência generalizada pelo Executivo.

23 Press-release “ Também nos transportes, os Sintrenses primeiro! - A propósito
da delegação de competências na Área Metropolitana de Lisboa
A transferência para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto das atribuições
e competências inerentes ao transporte público de passageiros, constitui uma
oportunidade para os municípios se posicionarem relativamente a esta matéria,
permitindo-lhes assumir essa responsabilidade ou delegá-la. Nesse âmbito fora
presente para deliberação pelo Executivo na Reunião Camarária de 23 de
Fevereiro, uma proposta subscrita pelo Presidente da Câmara para remessa à
Assembleia Municipal de Sintra da Minuta de Protocolo a firmar entre o Município
de Sintra e a Área Metropolitana de Lisboa, delegando-lhe diferentes
competências nesta matéria.
Ora, foi precisamente sustentado pela interpretação do RJAL, Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, “(…) que veio reiterar a natureza
genérica e abrangente das atribuições autárquicas, ressalvando que todas as
matérias que respeitam à procura e salvaguarda dos interesses próprios das
respectivas populações devem ser assumidas, como uma obrigação prestacional,
de fomento ou de qualquer outra feição, a cargo das autarquias locais” e que,
justamente, surge invocado no 1º dos Considerandos da Proposta atrás referida,
que o sentido de voto dos Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” acabaria por manifestar-se Contra.
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Entre os principais argumentos que fundamentam a posição assumida, salientavamse:
•

•

•

O não conhecimento dos contratos com as operadoras, lamentando-se que para a
análise desta proposta não tenham sido os eleitos habilitados com informação
específica essencial para uma discussão séria;
A especificidade do nosso território, com aglomerados urbanos densamente
povoados e zonas rurais com comunidades pouco populacionais e distantes umas
das outras, naquilo que exige uma atenção muito particular;
Mesmo tratando-se dum regime transitório que não esclarece matérias que se
referem à gestão integral e financiamento da rede de transportes públicos de
passageiros, é nosso entendimento que nesta fase do RJAL deverá ser a CMS a
constituir-se como autoridade municipal para definir o plano de transportes
públicos que sirvam os Sintrenses, alinhando com aquilo que “(…) o princípio da
subsidiariedade aconselha e o referencial constitucional impõe sobre algumas
atribuições centradas num nível político-administrativo mais próximo da relação
territorial local, por melhor conhecer os anseios e necessidades objectivas das
populações potenciais utentes do sistema de transportes(..), que aliás consta da
nota preambular da minuta do protocolo proposto.
Houve ainda oportunidade de ser ressalvado pelos Vereadores do Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” que esta iniciativa de delegação de
competências numa área tão estruturante, entraria, segundo a sua interpretação,
em clara contradição com aquilo que o Presidente da Câmara deixava adivinhar,
ao referir na Reunião Camarária do passado dia 12 de Janeiro (e passamos a
citar):
“(…) Em relação aos transportes fora do concelho, acho bem que seja a Área
Metropolitana a assumir se tiver meios para isso, porque é um peso muito
grande. Agora dentro do concelho temos que assumir a responsabilidade. Não
podemos continuar a consentir que dentro do nosso concelho não tenhamos até
agora nenhuma autoridade sobre os operadores. Concorrem às linhas que
querem e fazem o que querem. Eu tenho uma proposta se quiserem
descentralizar (…)”.
O que mudara desde então?
Teriam sobrevindo dificuldades de conciliação entre os dois cargos de Presidente,
ora da Câmara, ora do Conselho Metropolitano de Lisboa?
A título meramente exemplificativo mas elucidativo q.b., ao delegar a
competência prevista no nº 3 do Artº 12 da Lei 52/2015 de 9 de Junho, relativa à
aprovação do “(…)ajustamento das respectivas condições de exploração em
função da procura, de modo a garantir a eficiência e sustentabilidade da mesma
(…)”, a Câmara Municipal de Sintra demite-se dum dever que lhe está acometido,
deixando de ser ela a pugnar pelo superior interesse dos munícipes,
subalternizando-o em face de ditames de outra natureza e sujeitando-o a riscos
que lhe compete a ela defender e salvaguardar!
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Só o âmbito desta competência delegada já seria merecedor do voto Contra do
Movimento.
Salientado que uma política centrada nas pessoas e mais próxima delas se fazia
também destas tomadas de posição, mesmo se passíveis de reflexão e
ajustamento em função de novas variáveis!

Março

8 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 55ª, Ordinária e privada
•

Saudada a comemoração do Dia Internacional da Mulher.

•

Press-release “Em nome da coerência e da valorização do serviço público”

A propósito de ter sido presente como Extra-Ordem da 55ª Reunião Ordinária e Privada
da Câmara Municipal de Sintra, com lugar a 8 de março, a Proposta de ratificação da
deliberação do Conselho de Administração dos SMAS de Sintra de 4 de março de 2016,
que revogava a decisão de contratar os serviços de recolha, transporte e entrega a
destino final de resíduos urbanos ou equiparados, expressa na deliberação da Câmara
Municipal de Sintra de 21/12/2015, a qual aprovou a abertura do Concurso Público nº
56PF/2015 com esse objectivo, os Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” votaram “A Favor” da proposta em causa.
O seu sentido de voto nesta matéria fazia jus àquilo que constava do seu programa
eleitoral nas Autárquicas 2013, que pugnava pela valorização do serviço público e tendo
em atenção que a autarquia tem hoje know-how que lhe permite encarar tais
responsabilidades acrescidas pelo facto de já as deter presentemente em muito do seu
território, deixando prever uma inerente rentabilização dos seus recursos e a perspectiva
de criação de novos postos de trabalho com garantia de estabilidade, com um claro
impacto na economia local.

15 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 56ª, Ordinária e pública
Questões levantadas pelos Vereadores do Movimento:
•
•

Cedência do Edifício Quinta da Fidalga ao Conservatório de Sintra;
Implementação da Orquestra Jovem de Sintra;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Apresentação de Moção no âmbito da comemoração do Dia Nacional do
Estudante, que se celebra a 24 de Março, com a data a oferecer um quadro e
contexto particularmente relevantes à partilha de um trabalho desenvolvido
sobre os Cursos Profissionais e à reflexão que se impõe sobre o caminho que se
está a desenhar e qual o seu sentido;
Surge, assim, essencial, o cruzamento do potencial de empregabilidade das
diferentes formações com a evolução económica, para aferir da sua adequação
ou desvio relativamente às tendências nacionais e ao desenho do tecido
empresarial e social regional, pelo risco que se coloca de estarmos a investir na
formação em áreas distintas daquelas para que o desenvolvimento regional
aponta e para que delas necessitará;
Congratulação pela forma como estão a decorrer as obras de repavimentação em
Pêro Pinheiro, resultantes da intervenção no subsolo (obras Lisboa Gás);
Estado de conservação de fontanários e edifícios municipais;
Ponto de situação das diligências desenvolvidas para acolhimento da exposição
sobre Arqtº Pardal Monteiro;
Chamada de atenção relativa à informação nº9, Ponto 1 da ordem do dia reunião
de câmara de 15 de março - Ecolabor;
Chamada de atenção para a Acta 4/16 relativa à reunião de câmara realizada em
23 de fevereiro de 2016;
Reportar à exclusão da proposta nº 190-P/2016, referente ao Plano de Pormenor
de Valdinháguas;
Situação do muro de suporte na Rua de S.Tomé e Príncipe, no Cacém .

Abril

5 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 12ª, Extraordinária e privada
12 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 58ª, Ordinária e privada
Questões levantadas antes da Ordem do Dia:
•

Apresentação de Moção sobre reforço dos funcionários judiciais, com base no
alerta da Procuradoria Distrital de Lisboa sobre o aumento do défice de
funcionários judiciais - verificando-se um decréscimo total de 25 funcionários
em comparação com o existente em Dezembro de 2015 - e com Sintra a
incluir-se nos concelhos visados, registando-se crítica e urgente a situação da
Secção da Instância Central de Famílias e Menores de Sintra, onde faltariam 8
funcionários;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

Alerta sobre a falta de colocação de abrigo para passageiros de autocarro, em
Agualva, na Rua de Colaride, junto aos nºs de polícia 8 a 10;
Denunciada a situação dum quadro eléctrico na Escola D. Carlos I e
perigosidade inerente;
Denunciada a situação da EB1 do Algueirão no que se refere à vedação;
Abordada a questão da transferência do arquivo histórico para Lourel;
Congratulação pela abertura da Loja do Cidadão em Agualva-Cacém;
A propósito da transferência dos serviços da Polícia Municipal para a Quinta
do Recanto, questionado se estava salvaguardada a questão do armeiro e da
cela;
Ponto da situação relativo à alienação do edifício sito na Rua Luís de Camões,
no Cacém;
A propósito da cedência da ex-Escola de Varge Mondar à Junta de Freguesia
de Rio de Mouro, salientado que não se verificara o desenvolvimento para
qualquer uso.

Press-release “Pela reposição dos funcionários judiciais”

Com o alerta divulgado a 31/3 pela Procuradoria Distrital de Lisboa sobre o
aumento do défice de funcionários judiciais - verificando-se um decréscimo total
de 25 funcionários em comparação com o existente em Dezembro de 2015 - a ter
dado o mote, foi sobre esta matéria e suas implicações apresentada em sede de
Reunião Camarária de 12 de Abril uma Moção subscrita pelos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, a qual se viu aprovada por
unanimidade.
Dando-se a circunstância de ser preocupantemente reconhecida nesse diagnóstico
“(…) uma tendência de rutura dos serviços de apoio (…)” e muito significativo o
número de funcionários em falta nos Deptºs de Investigação e Ação Penal, sendo
Sintra, infelizmente, um dos concelhos visados e apontada como crítica e urgente
a situação da Secção da Instância Central de Famílias e Menores de Sintra, onde
faltariam 8 funcionários, viu-se deliberado por unanimidade a proposta subscrita
nessa Moção para que a Câmara Municipal de Sintra exigisse ao Ministério da
Justiça a reposição dos funcionários em falta na Secção da Instância Central de
Famílias e Menores de Sintra, com vista a assegurar o seu normal funcionamento.
Tendo em conta que a Ministra da Justiça estaria no dia seguinte em Sintra por
ocasião da inauguração da Loja do Cidadão no Cacém, seria aproveitado o
momento para a inteirar dessa deliberação e formular aquilo que nela se
reivindicava.

•

Press-release “Novos preçários para estacionamento penalizam munícipes”
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O novo preçário para zonas de estacionamento na Vila de Sintra, na Portela e no
Cacém, foi apresentado na Reunião Camarária de 12 de Abril, através de duas
propostas submetidas a deliberação do Executivo, que suscitaram o Voto Contra
do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”.
Esta posição justificou-se pelo entendimento de que atentam contra os interesses
dos munícipes e dos agentes económicos abrangidos nestes territórios.
•

•
•
•
•

Apontam para o aumento generalizado das tarifas, sendo apenas de saudar o
desagravamento na zona próxima à estação ferroviária da Portela,
correspondendo a um incentivo à utilização do transporte público;
Não são sustentadas por um estudo, sobretudo financeiro, que justifique as
opções apresentadas;
É questionável a opção por fracções de 15 minutos, pelo menos na 1ª hora,
porquanto todos temos noção que em 15 minutos não se trata de nada;
Não presumiram o envolvimento das juntas de freguesia, das associações de
comerciantes, moradores e prestadores de serviços;
Com estas opções do Presidente e dos Vereadores que o acompanham, perdem
os residentes e os agentes económicos das zonas abrangidas.
A título de exemplo referido que na Portela em Sintra, numa das zonas de
estacionamento de duração limitada, que coincide com área residencial e de
serviços, o aumento proposto é de 0,50€ para um período de 2 horas, passando
dos atuais 1,10€ para 1,60€!
Também no Cacém, para além dos aumentos no parque de estacionamento do
Mercado, não se vislumbrava a criação de novos lugares não pagos, como por
exemplo na Rua D. Maria, naquilo que possibilitaria a reanimação comercial de
um dos eixos mais importantes do Cacém e que vem conhecendo uma crescente
degradação e desertificação de clientela, muito por via de ter tornado uma rua
pedonal, sem correspondente solução de estacionamento alternativo nas
proximidades.
A conclusão era simples:
Sem serem criadas alternativas de estacionamento não pago mesmo que
periférico, a pressão mantém-se e, agravados os preços, perdem as pessoas e
perdem as comunidades. Perde Sintra também!
Em consonância com esta posição, teve já lugar uma acção de distribuição de
folhetos com esta informação, quer na Portela de Sintra, quer no Cacém.

13 Press-release “Obsessão de receita a quanto obrigas!”
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Tendo constado da Ordem do Dia da Reunião Camarária de 12 de Abril, duas
propostas relativas a preçário para zonas de estacionamento na Vila de Sintra, na
Portela e no Cacém, que acabariam por suscitar o Voto Contra dos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, foi divulgada Nota Informativa,
esclarecendo a tomada de posição, com base nos seguintes pressupostos:

•
•
•
•

Apesar de incidirem sobre territórios muito distintos, enfermavam as duas dos
mesmos vícios:
Ambas apontavam para o aumento das tarifas;
Em nenhuma delas era apresentado um estudo, sobretudo financeiro, que
justificasse o porquê das opções agora apresentadas;
Suscitavam muitas reservas a opção das fracções de 15 minutos, pelo menos na
1ª hora, porquanto todos temos noção que em 15 minutos não se trata de nada;
Em nenhuma delas se dava conta do envolvimento das juntas de freguesia, das
associações de comerciantes, moradores e prestadores de serviços, embora se
dissesse no ponto 7 da proposta relativa à zona de Sintra que “as expectativas e
desejos dos atores locais, desempenham igualmente um papel fundamental na
definição das políticas de estacionamento”.
E se nas duas propostas se apontava “para o aumento da oferta de lugares de
estacionamento, se tal se revelar necessário”, o facto era que a materialização
dessa intenção não se perspectivava em nenhuma delas, a não ser por via do
pagamento.
A preocupação com os agentes económicos tão bastamente invocada noutras
circunstâncias não era compaginável com tais medidas que atentavam contra os
seus interesses e necessidades e atentavam igualmente contra os dos
fregueses/munícipes que ali se deslocariam para compras ou aquisição de
serviços.
Perdiam as pessoas e perdiam as comunidades.
Perdia Sintra também!
Era caso para dizer: Obsessão financeira, a quanto obrigas!

19 Edição de flyer “Pela saúde na freguesia de Almargem do Bispo”
Teor do flyer em A5:
Foi a pensar na saúde de todos os fregueses que Paulo Rodrigues, líder da
bancada do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” na Assembleia de
Freguesia voltou a questionar o Presidente da Câmara, em sede de reunião da
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Assembleia Municipal, no passado dia 19 de Abril, depois de o ter feito também
em Outubro de 2014!
Tínhamos dados para apresentar:
•

Na Unidade de Saúde de Dona Maria passou-se de 1.735 utentes em 2013 para
1.080 e tão ou mais preocupante, passou-se duma oferta de três dias de
consultas para dois meios-dias.

•

Na Unidade de Saúde de Almargem do Bispo o número de utentes decresceu
também, passando de 2.903, em 2013, para os atuais 663, sendo que nesta
unidade também só há consultas dois meios-dias por mês.

•

Dos 2.524 utentes existentes em 2013 na Unidade do Sabugo, que fechou
entretanto, subsistem ainda 539 que ainda não se inscreveram em qualquer
uma das outras unidades vizinhas;

•

Na Unidade de Saúde dos Negrais existem 1.755 utentes sem médico de família.
Os números falam por si! E o cenário adivinha-se ainda mais preocupante, já que a
partir de maio, as Unidades de Saúde de Dona Maria e de Almargem do Bispo vão
ficar sem a actual médica.
A Câmara Municipal de Sintra ao longo de mais de 20 anos tem-se envolvido na
construção de escolas, esquadras, postos da GNR e Centros de Saúde como foi o
caso de S. Marcos e Massamá entre 2009 e 2013.
Por que não avança a Câmara com a construção como vai acontecer com a
Unidade de Saúde Familiar de Sintra?
Por que motivo o Governo não financia a construção como vai acontecer em
Algueirão, Agualva e Queluz?
O que nos escondem?
Depois de muitas promessas, poucos avanços e muitos recuos, a verdade é que
estamos pior do que estávamos em 2013 e tarda em concretizar-se a prometida
construção da Unidade de Saúde Familiar.
Tenhamos saúde para lutar por ela!

26 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 58ª, Ordinária e pública
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Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

•

Inquirida a situação relativa aos terrenos para fins agrícolas. Referido na RC
de 24-06-2014 que teria que ser feito um levantamento para os identificar e
depois disponibilizar em regime de comodato aos agricultores do concelho.
Quase 2 anos passados qual o ponto em que se encontrava esse
levantamento e que passos tinham sido dados para implementação desse
programa?
Relativamente ao espaço de refeições nos Paços do Concelho e a 2 dias de
perfazer um ano (apresentada a proposta na RC de 28-04-2015), havendo
conhecimento que o projecto fora entregue para instrução do processo de
obra, questionado para quando a sua conclusão;
Em Novembro de 2015 (RC de 12-12-2015) fora requerido relatório sobre as
Presidências Abertas regionais. Apesar do compromisso assumido pelo Sr.
Presidente, nada fora entregue.

Maio

10 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 59ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

•

•

Congratulação à Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva e Escola
Básica Escultor Francisco dos Santos por se encontrarem entre as 100 escolas
qualificadas na 6ª edição "Escolas Solidárias, Fundação EDP", naquilo que
representava um orgulho para o Município de Sintra e o reconhecimento da
valia do trabalho pelas mesmas desenvolvido também nessa área. Ter
chegado a tal fase de qualificação, era já uma vitória que merecia ser
valorizada, pelo ali queriam expressar aos Diretores, Professores, Alunos e
restante comunidade educativa, um bem-hajam!
Congratulação à Equipa de Atletismo da Escola Básica e Secundária Mestre
Domingos Saraiva, pela conquista dos títulos de campeão em Juvenis
masculinos e femininos, a que somara ainda o de vice-campeão em Iniciadas.
Representaria a região de Lisboa e vale do Tejo no Campeonato Nacional a
realizar em Aveiro, que apuraria os campeões individuais que representariam
Portugal na Gimnasíada, a realizar na Turquia em julho;
Congratulação ao Agrupamento de Escolas do Algueirão pela conquista
através da Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva do Prémio de
Biodiversidade para o 2º e 3º ciclos, atribuído pela Universidade de Lisboa;
Congratulação ao Atlético Clube de Pero Pinheiro por se ter sagrado campeão
da Liga de Honra da Associação de Futebol de Lisboa;
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•
•
•
•

•

•

Congratulação à Equipa de Tiro com Arco do CCD Sintrense pela conquista do
1º lugar na equipa de juvenis do Campeonato Nacional de Tiro com Arco;
Questionada a situação da ETAR de Cortegaça, da ETAR de Anços/Mourão e
da conduta de água na Avª Aviação Portuguesa, em Fação;
Intervenção sobre constrangimentos provocados pelas Medidas Preventivas
no âmbito do PDM;
Intervenção a propósito do Plano de Pormenor da Praia Grande,
nomeadamente sobre as obras em curso e a supressão de lugares de
estacionamento, sem que houvesse ainda autorização da APA para a criação
do novo parque;
A propósito do Projecto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no
Município de Sintra, submetido a deliberação do Executivo Camarário a 10 de
Maio, houve oportunidade de, sustentados naquilo que vinha sendo a
experiência trazida ao seu conhecimento, defenderem os Vereadores do
Movimento que nos casos em que se tratasse de bares ou similares que
coabitassem em prédios residenciais, fossem contempladas restrições aos
horários, de modo a que se salvaguardasse o bem-estar e direito ao descanso
dos moradores.
O não acolhimento de tal proposta, suscitaria o seu Voto Contra.

Apresentação de Moção sobre “Compromisso sobre Glifosato”, defendendo:
- Que fosse assumido pelo Executivo Camarário o “Compromisso para uma
Autarquia Sem Glifosato”, temporalizando a sua concretização no prazo de 1
ano – 2016/2017, que fosse constituído um grupo de trabalho a quem
competiria, no espaço de 3 meses, a apresentação de um programa que
detalhe a estratégia e o faseamento das medidas; a avaliação fundamentada
dos impactos, nomeadamente ao nível do incremento de meios humanos e
materiais que subjaz a este Compromisso; a projecção de valores a ter em
conta nas situações de delegação de competências para cabal cumprimento
do objectivado e outras questões julgadas convenientes;
- Que fosse tal programa apresentado em sede de Reunião Camarária no
decurso do próximo mês de Setembro;
-Que fossem inscritos os valores assim apurados nos Protocolos a firmar com
as referidas entidades e que se incluam como compromissos plurianuais para
viabilização do proposto;
- Que fosse avaliada a pertinência de ver-se firmado um Acordo de
Colaboração com a QUERCUS e outras entidades que presumisse um apoio
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circunstanciado, através de meios a definir, assumindo-se como entidade
consultora e observadora durante o período em causa.
Foi proposto pelo Sr. Presidente o seu adiamento para votação na próxima
Reunião de Câmara.

•

Apresentação de Moção relativa às CPCJ’s.

Considerando a denúncia que fora recentemente divulgada (25/4) sobre o
agravamento da falta de técnicos nas Comissões Municipais de Proteção de
Menores, feita pela Procuradora Geral Distrital de Lisboa num relatório relativo a
2014/2015 e atento o facto da atempada intervenção e da definição das medidas
de protecção serem determinantes em matéria de equilíbrio familiar e de
salvaguarda do superior interesse da família, que não se compadecem com
atrasos derivados de carências de meios, já que tal pode revelar-se danoso para o
bem-estar da criança/jovem, reconhecia-se como absolutamente crucial que se
garantam as melhores condições para imprimir a celeridade possível na regulação
da vida dos intervenientes e que importa dotar as CPCJ’s Sintra Ocidental e Sintra
Oriental de mais recursos para fazer face a um volume processual preocupante.
Viu-se, assim, proposto que a Câmara deliberasse no sentido de exigir ao
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a reposição dos
funcionários em falta nas CPCJ’s Sintra Ocidental e Sintra Oriental, com vista a
assegurar o seu normal funcionamento e assegurasse a representação na
Comissão Restrita de um elemento do IEFP, pelo apoio imprescindível que poderia
ser dado em matéria de emprego e formação profissional às famílias e aos
próprios jovens, atendendo aos défices sinalizados nesta área, os quais são a
todos os títulos determinantes para redesenhar projectos de vida conjuntos.
Aprovada por unanimidade.

24 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 60ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•

Alusão à Moção do Glifosato. Novo compromisso formulado pelo Presidente para
sua votação na próxima Reunião Camarária, na medida em que aguardava que lhe
fossem facultados alguns elementos;
A propósito do Dia Mundial da Energia, questionado qual o papel da autarquia na
promoção da eficiência energética;
117
WWW. MARCOALMEIDA. NET

•
•
•

•

Questionado o ponto da situação relativamente à cedência da Quinta da Fidalga
ao Conservatório de Música de Sintra;
Requerida informação sobre a transferência dos serviços municipais em face da
inviabilidade de execução do projecto na parcela M;
Levantada a questão da majoração do IMI em prédios degradados, com proposta
de prévia notificação aos interessados, por forma a evitar que se vissem
confrontados pela Autoridade Tributária para pagamento, só havendo lugar a
contestação depois do mesmo consumado.

Press-release “Majorar o IMI sem majorar o sentimento de injustiça”
Com a questão da Majoração do IMI a ter sido objecto de intervenção pelos
Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”, no Período Antes da
Ordem do Dia, importava divulgar a posição defendida.
Importava recordar e em jeito de enquadramento à mesma, que se encontra
consagrada nos termos do disposto no Artº 112º do Código do IMI (CIMI), uma
majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados,
considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não
cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de
pessoas e bens.
Nesse âmbito, a Câmara Municipal de Sintra apresenta à Autoridade Tributária
até 30 de Novembro (do ano anterior ao da liquidação do imposto), uma lista com
os imóveis assim classificados, após o que é publicado em Edital no site da CMS e
nas Juntas de Freguesia.
Ora a questão que se vira colocada prendia-se com o facto da metodologia
seguida não ser susceptível de garantir que os visados tomem conhecimento
atempado dessa circunstância e na prática aquilo que acontecia era que apenas
quando são notificados pelas Finanças é que são dela conhecedores, não lhes
sobrando alternativa senão contestar depois de cumprido o pagamento.
A acrescer a este facto, também as situações de injustiça detectadas quando se
confirmava a existência de prédios igualmente degradados que não se viam
incluídos.
Somados tais argumentos, viu-se suscitada pela bancada do Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” a proposta para que os munícipes fossem
notificados pela Câmara relativamente à inclusão dos respectivos imóveis na
referida lista antes de ser a mesma enviada à Autoridade Tributária e que
houvesse lugar a uma divulgação alargada. Só assim estariam reunidas as
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condições para, em caso de tal se justificar, ser viabilizada atempada reclamação
e contestação da decisão da CMS através do Gabinete de Apoio ao Munícipe.
A recetividade demonstrada pelo Presidente da Câmara a tal proposta deixava,
assim, a convicção de que seria a mesma acolhida e que em boa-hora se levantara
o problema.

Junho

10 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 61ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

•
•
•
•

Intervenções a propósito dos contratos de associação e da defesa da escola
pública e ainda dos passes intermodais, temas esses suscitados pela
apresentação de 2 Moções;
Questionado o estado de abandono e de falta de limpeza do exterior do
edifício do antigo Centro Pneumológico, no Rio do Porto;
Em face da fraca adesão de público na Sessão realizada em Rio de Mouro
sobre o PDM, sugerido que houvesse mais ampla divulgação;
Denunciado o mau estado dos sanitários junto ao parque infantil e campo de
jogos de Mira-Sintra;
Referência ao alerta feito pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes
Urbanos de Portugal, relativamente à falta de existência de sanitários públicos
junto ao interface da Portela.

21 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 62ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•

Intervenção de Elsa Judas sobre a perda de 8 Procuradores do Ministério Público
no Concelho de Sintra e as implicações da mesma;
Intervenção de José Pedro Matias sobre a falta de viaturas nas Esquadras da PSP
de Mem-Martins, Cacém e Mira-Sintra;
Saudado o Executivo por Nuno Carvalho e demonstrado o seu contentamento por
estar presente na reunião;
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•

Foi nesta sessão votada a Moção “Compromisso relativo ao Glifosato”, a qual se
viu rejeitada com os votos Contra do PS e do PSD.

•

Press-release “Um compromisso que se arrisca a levar sumiço! - A propósito
duma Autarquia sem Glifosato.
A propósito duma matéria que vinha sendo notícia pelas piores razões, quando se
reclamava do Município de Sintra uma atitude clara e uma medida de gestão que,
no prazo de um ano, suprimisse a aplicação de herbicidas contendo glifosato,
representando um inequívoco contributo para a salvaguarda da saúde pública,
aquilo que a Câmara de Sintra votou foi, afinal, o seu deferimento, arrastando por
5 longos anos a concretização daquilo que o Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” pugnava que tivesse lugar já a partir de 2017.
Era caso para dizer que se trocava a estratégia pela inércia!
Efectivamente, fruto de informações trazidas ao conhecimento público e com o
grande destaque dado pela comunicação social sobre os índices de contaminação
pelo glifosato nas análises realizadas em diferentes países e no âmbito das quais
Portugal assumia uma preocupante liderança, naquilo que elevava as
preocupações sobre a sua toxicidade e danos para a saúde pública, o Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida” pretendera apresentar em sede da Reunião
Camarária de 10 de Maio uma Moção que visava a assunção pelo Município de
Sintra de um compromisso nesta matéria.
E se referimos que pretendera é porque foi então proposto o adiamento da sua
votação pelo Presidente da Câmara, invocando a necessidade de tempo para a
sua análise.
Valerá a pena recordar que em Junho do ano passado fora votada por
unanimidade pelo Executivo Camarário uma Moção também subscrita pelo
mesmo Movimento, que propunha que Sintra se tornasse uma Autarquia Sem
Glifosato, com base nos riscos para a saúde humana associados à utilização deste
herbicida, mas a que uma proposta, submetida a deliberação em Outubro
seguinte, retirava eficácia e celeridade, na medida em que remetia
alternativamente para uma redução progressiva na utilização de herbicidas com
glifosato, a um ritmo de 20% ao ano.
Ora fazendo jus ao sentido de responsabilidade e rigor com que secundam
aquilo que propõem, importava que se salvaguardasse a consciencialização
sobre o incremento em meios humanos e materiais que a supressão de
utilização do herbicida contendo glifosato implicaria.
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Foi nesse sentido que uma das propostas constantes desta nova Moção, remetia
exactamente para a constituição dum grupo de trabalho que, no prazo de 3
meses, aquilatasse os encargos inerentes, na medida em que tal compromisso
presumiria alterações nas práticas prosseguidas quer por administração directa,
quer através das aquisições de serviços e quer nos territórios intervencionados
pelos serviços camarários, quer nos delegados às Juntas de Freguesia ou outras
entidades para manutenção por seu intermédio e que apresentasse ainda um
programa que detalhasse a estratégia e o faseamento das medidas.
Implicaria, depois, a inscrição dos valores assim apurados no Orçamento para
2017, a fim de os espelhar nos Protocolos a firmar com as referidas entidades e
garantir, assim, que no prazo dum ano, se consumasse o desígnio do
“Compromisso para uma Autarquia Sem Glifosato”.
Após reiterada insistência para que a Moção fosse objecto de votação, eis que
constou do Período Antes da Ordem do Dia da Reunião Camarária de 21 de Junho,
com o resultado verificado a confirmar os receios que se detinham (Moção
chumbada com os Votos Contra do PS e do PSD).
De facto, a circunstância de dela constar também uma Proposta, subscrita pelo Sr.
Presidente, na qual, socorrendo-se de argumentos vários sobre as dúvidas
subsistentes, alegada falta de consenso científico e invocando não ter havido
ainda proibição da utilização do glifosato pela União Europeia, remetia para a
manutenção da política de redução progressiva da utilização de herbicidas com
glifosatos, nos termos da proposta apresentada em Outubro, prenunciava-se já o
desfecho.
Mesmo se se lhe juntava a interdição de utilização de herbicidas em cuja
composição esteja presente a taloamina, pela assumida perigosidade deste coformulante, era forçoso clarificar que essa é uma medida que decorre da
notificação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária relativamente ao
cancelamento das autorizações de venda a partir de 30 de Junho.
Quando se reclamava uma atitude clara e uma medida de gestão que, no prazo de
um ano, contribuísse para a salvaguarda da saúde pública, aquilo que a Câmara de
Sintra votou foi, afinal, o seu deferimento para um prazo 5 vezes maior, na
medida em que se presume a tal redução de 20% ao ano.
Queria-se ambição e estratégia.
Optou-se, afinal, por decalcar aquilo que a União Europeia autoriza ou não em
tais matérias, esperando que decidam por nós.
Ora quando está em causa a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes, o
respeito por esses valores fundamentais não se coaduna com falta de audácia e
uma passividade comprometedora do futuro.
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Foi em nome dele que 10 municípios e 17 freguesias aderiram ao Programa
“Autarquia Sem Glifosato”.
Queria-se que Sintra se juntasse a esse grupo, mas receava-se que aquilo que
deveria ser um Compromisso corresse afinal o risco de levar sumiço!

Julho

5 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 63ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•
•
•

•
•

Pedido de esclarecimentos relativo à fatura da água, em virtude de constar uma
parcela sobre correspondência, cobrando os SMAS 2,00€ pela mesma;
Ponto de situação sobre a abertura do ano lectivo 2016/17, no que diz respeito ao
encerramento de escolas do 1º Ciclo;
Esclarecimentos relativos à conservação dos espaços públicos da Quinta do
Mirante.
Cumprimento ao Grupo de Teatro Reticências (Escola Secundária Leal da Câmara),
pelo espectáculo realizado na Sessão Solene da Elevação de Rio de Mouro a Vila;
Situação da EN117, no troço compreendido entre Pero Pinheiro e Belas, no que
concerne à falta de poda de árvores, que dificulta a circulação rodoviária,
nomeadamente o trânsito pesado;
Sinalização insuficiente na estrada que liga Pero Pinheiro a Negrais, na localidade
da Granja dos Serrões;
Novamente denunciado o mau estado dos sanitários junto ao parque infantil e
campo de jogos de Mira-Sintra.

19 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 64ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

Questionado o número de escolas onde vão ser instalados monoblocos para
permitir o regime normal;
Reiterado o pedido já formalizado por mail a propósito da Ciclovia, Auditório
de Rio de Mouro e Alterações ao PPAN;
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•
•

Sinalizado o encerramento de empresa EIP (Eletricidade Industrial
Portuguesa) em Pero Pinheiro;
Interpelação a propósito do Processo aberto a pedido de J.M. Cebola a
propósito de obras em Rio de Mouro.

Agosto

4 Press-release “Quando uma proposta de requalificação atenta contra o espírito
do lugar”
A propósito do projecto da autarquia para o Largo da Feira de S. Pedro e do forte
repúdio da parte do Movimento Independente Autárquico “Sintrenses com Marco
Almeida”, atendendo a que se deixava adivinhar que a intenção de intervir
naquele espaço radicava essencialmente no favorecimento à criação de lugares
de estacionamento, corroborando o reconhecimento do fracasso das políticas
municipais para a zona histórica de Sintra, nomeadamente no que diz respeito à
mobilidade.

23 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 65ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•
•

Questão da mobilidade no Centro Histórico. Táxis e paragem de autocarros junto
à estação CP de Sintra;
Condições para os passageiros do autocarro da Scotturb para o Palácio da Pena;
Sanitários em Mira-Sintra. Congratulação pelo facto da situação se encontrar
ultrapassada;
Questão do acesso aos sanitários da Refer dos trabalhadores das empresas que
operam autocarros no interface da Portela. Tratando-se duma situação já aqui
denunciada por via duma exposição feita pelo STRUP – Sindicato dos
Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal - relativa à falta
de condições de higiene quer para o público em geral – na medida em que a
utilização da via pública para suprir a inexistência de sanitários levanta questões
de saúde pública e é um gritante mau cartão de visita para os residentes de Sintra
e para quem nos visita, quer para os referidos trabalhadores, sugestão para que
através do SSST (Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho) assuma a autarquia a
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•
•

•

•

intermediação necessária para que a Refer assegure o acesso às instalações
sanitárias que gere, mediante a definição de condições;
Abrigo de autocarro na Rua de Colaride;
Corte do fornecimento de água antes da receção da carta registada anunciando o
corte caso não fosse saldado o valor em dívida. Impendeu “indevidamente” sobre
a munícipe o encargo com o religamento do abastecimento;
Intervenção sobre o Projeto de requalificação do Largo D. Fernando II,
questionando a existência de projecto ou informação complementar e
salientando eu o Movimento se oporia a qualquer intervenção que não respeite a
tradição do lugar;
A circunstância de se ter comemorado a 20/8 o Dia Internacional do Animal
Abandonado (20/8) levaria a que fosse feita a proposta para apresentação em
sede de RC de informação, revelando qual a situação em Sintra, que evolução tem
conhecido, que estratégias têm sido implementadas no sentido de dar mais
consistência à política de adopção de animais. Permitiam-se ainda convidar a que
se reflita sobre a eficácia que poderia ter a distribuição massiva de um material
divulgativo que apresentasse alguns exemplos de candidatos a adopção, tendo
por públicos-alvo os alunos das escolas, os utentes das diferentes instituições e os
funcionários da autarquia.

30 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 66ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Apresentação de Moção sobre adopção pela CMS de Orçamento Participativo.

Considerando que o primordial objectivo do Orçamento Participativo é a aproximação
de eleitos e cidadãos com o propósito comum de melhorar a qualidade de vida no
município/freguesia, alinhando as opções políticas com os anseios das populações;
que se trata essencialmente duma ferramenta de partilha das decisões para
reconstruir a confiança dos cidadãos na política e nas instituições e que, com base
num estudo realizado, têm os orçamentos participativos sido capazes – mesmo se
com pesos diferentes em cada autarquia -, de mobilizar pessoas que não costumam
votar nas eleições e ainda que são já muitos no país os exemplos de implantação à
escala local, proposto que:
A Câmara Municipal de Sintra, na sessão ordinária realizada no dia 30 de Agosto de
2016, deliberasse:
- Consagrar uma rúbrica no Orçamento Municipal para 2017 para o Orçamento
Participativo;
- Constituir um grupo de trabalho que, inspirado em exemplos até
geograficamente próximos, garanta a sua implementação em 2017.
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Rejeitada com os votos contra de PS e PSD.

•
•
•

Reiterado o pedido ao presidente de Câmara que facultasse o projecto do
auditório de Rio de Mouro;
Pedido novamente o relatório com os dados da aquisição de serviços referentes
aos anos de 2014 e 2015;
Questionado o executivo sobre o facto de as obras da sala de refeições nos Paços
do Concelho ainda não terem sido realizadas, tendo já decorrido 16 meses desde
que o assunto foi abordado.

Setembro

13 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 67ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•
•

•
•

•

Ponto de situação dos monoblocos nas escolas, que já tinha sido solicitada em
julho e desde então não tinham obtido resposta;
Dar conhecimento das reclamações dos moradores da praia das maçãs (ruído e
lixo);
Questionado onde o regulamento de habitação jovem se encaixa no Regulamento
Municipal de atribuição de renda apoiada, que existe desde 2010. E, se existe uma
bolsa de casas para este regulamento jovem, como irá então funcionar;
Polidesportivo de Fitares – solicitada informação sobre a razão das obras estarem
paradas;
Levantada a questão do Livre Acesso e Circulação ao Serviço Nacional de Saúde, o Hospital Fernando Fonseca liderava com o maior úmero de pedidos de
transferência a nível nacional;
Ponto de situação relativamente à escassez de especialistas nesse mesmo
hospital.

16 Press-release “Orçamento participativo - PS recusa cumprir promessa
eleitoral”
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O Grupo Político “Sintrenses com Marco Almeida”, constatando a falta de
iniciativa dos socialistas no sentido de cumprirem a promessa eleitoral de
implementarem no concelho o orçamento participativo, apresentou na
Assembleia Municipal uma moção visando esse objectivo.
Esta moção recomendava à Câmara a constituição de um grupo de trabalho que,
atentas as experiências positivas conhecidas em diversos municípios, proponha
um regulamento que garanta a implementação deste instituto em 2017 e
consagre para o efeito uma rubrica no orçamento municipal, dotada de verba
significativa, atentas as conclusões daquele grupo.
Lamentavelmente uma maioria PS e PCP derrotou o voto favorável do nosso
Grupo, do PSD, do CDS e do BE, graças ao “voto de qualidade” do Presidente da
Assembleia.
Assumindo que este é mais um exemplo flagrante do incumprimento pelo PS de
uma promessa eleitoral, pois este Partido apresentou-se nas últimas eleições
autárquicas afirmando que “o orçamento participativo é uma forma de cada um
dos cidadãos decidir como e onde deve ser aplicado parte dos recursos
financeiros autárquicos”, acrescentando que “o PS defende que esta participação
cívica seja uma ampla realidade em todo o Concelho de Sintra”.
Mais inexplicável é esta posição do PS sabendo-se que a Câmara Municipal de
Sintra é subscritora da “Rede de Autarquias Participativas”, assumindo assim em
tese os princípios de promoção da cidadania e de envolvimento dos munícipes na
gestão colectiva do seu município, valores esses que deveriam ser vertidos, como
decorrência natural, na adopção do orçamento participativo.
Em suma, o PS rejeitou a derradeira oportunidade que lhe foi oferecida para
cumprir neste mandato uma promessa eleitoral relevante. Defendeu o orçamento
participativo na campanha eleitoral, mas nestes três anos de mandato não só não
tomou qualquer iniciativa nesse sentido, como rejeitou a nossa proposta que lhe
permitiria cumprir o prometido com o figurino que a maioria PS entendesse
adequada.

27 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 68ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Questionado o ponto de situação relativamente à emissão de licenças de
utilização na Urbanização Espírito Santo, na Praia das Maçãs e Quinta Verde, em
Nafarros;
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•
•
•
•

Quanto ao edifício do Roseiral, que neste momento está devoluto uma vez que os
serviços foram transferidos para outro local, inquirido que destino terá?
Relembrado que continuavam a aguardar que fosse enviada a listagem da
aquisição de serviços pela CMS;
Solicitada informação sobre o PDM;
Questionado o ponto de situação relativamente ao Programa de Apoio ao
Movimento Associativo Cultural do Concelho, PAMACS e PAECS e ao Conselho
Municipal de Cultura.

•

Apresentação de Moção sobre a Anulação do Processo de Majoração do IMI com
o seguinte teor:

•

Considerando que cabe aos municípios, de acordo com o estabelecido nos nºs 5 a
9 do Artº 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) aprovado
pelo Dec.Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro, com as alterações vigentes, definir
anualmente a taxa aplicável aos prédios rústicos e urbanos, para vigorarem no
ano seguinte, entre os limites constantes nas alíneas a) e c) do nº1 do supra
mencionado artigo (0,8% e 0,3% a 0,45%, respectivamente), bem como
estabelecer coeficientes de majoração ou minoração em situações particulares e
comunicar a decisão da Assembleia Municipal à Autoridade Tributária e
Aduaneira até 30 de novembro;

•

Considerando que a Proposta Nº 760 P/2016, apresentada pelo Presidente da
Câmara Municipal, na 68ª Reunião Ordinária e Pública, com lugar a 27 de
Setembro de 2016, previa que, nos termos e para os efeitos dos nºs 8 e 14 do artº
112º do mesmo Diploma, uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios
urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a
segurança de pessoas e bens;

•

Considerando que o número de imóveis identificados ao abrigo do ponto anterior
tem conhecido um incremento incompreensível desde 2014, incidindo muitas das
reclamações sobre as razões que impendem sobre essa classificação,
contrariando o espírito da legislação em vigor quando refere que a aplicação do
agravamento deve fazer-se sobre imóveis degradados que não cumpram a sua
função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens;

•

Considerando dever precisar que não sendo naturalmente partidários do
afrouxamento da fiscalização neste âmbito, em nome da segurança, do ambiente,
da sustentabilidade territorial e da qualidade do parque habitacional, tivemos
oportunidade de em sede própria, concretamente na passada Reunião Camarária
de 11 de Abril, questionar os motivos para tão descomunal crescimento, tendo-se
verificado entre 2016 e 2017 um aumento de 40% no número de fogos sobre os
quais incidiu a majoração;
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•

Considerando o teor das notícias entretanto divulgadas, relativamente à assunção
pela autarquia das fragilidades que envolviam todo o procedimento em causa,
naquilo que representa o reconhecimento duma reparação que se impõe;

Temos a honra de propor:
1- A anulação das notificações relativas aos proprietários com imóveis penalizados
no âmbito do IMI e cuja lista foi comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira
até 30 de novembro de 2016;
2- A formalização da decisão tomada no ponto anterior à Autoridade Tributária e
Aduaneira;
3- A criação, em articulação com aquela, de mecanismo de devolução da quantia já
liquidada pelos proprietários abrangidos;
4- A análise, com o rigor que se impõe, da lista dos imóveis majorados em 2015 e
2016 e a devolução do valor liquidado pelos proprietários em situações que
ultrapassem o espírito da do entendimento de “prédios urbanos que não
cumpram a sua função ou que façam perigar a segurança de pessoas e bens”, pela
imprescindibilidade de garantir tratamento igualitário aos munícipes;
5- A rigorosa parametrização dos critérios que permitirão construir uma matriz que
seja facilitadora da classificação dos imóveis tendo em conta os objectivos que
presidem à norma legislativa, por forma a não apenas não impenderem
injustamente sobre os técnicos responsabilidades que não lhes podem nem
devem ser assacadas, como também não propiciarem o risco de se pecar por
excesso e abranger situações que não são ali enquadráveis, obrigando, pelas
reclamações apresentadas e pela reavaliação que lhes sucede, a uma sobrecarga
administrativa evitável.

Outubro

11 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 69ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

Voto de Congratulação pela nomeação de António Guterres para o cargo de
Secretário-Geral da ONU;
Questionada a inexistência do Livro de Reclamações no refeitório escolar na EB
2,3 de Colares;
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•

•

Intervenção sobre as perturbações provocadas a desoras pelos clientes do Bar
Património, em Queluz, comprometendo o direito ao sossego e tranquilidade em
vários eixos nas proximidades do estabelecimento. Alerta ainda para os efeitos
económicos que se verificam, na medida em que existem unidades de alojamento
local cujos hóspedes não permanecem mais que um dia e se manifestam
relativamente à falta de sossego, partilhando essas apreciações negativas nos
sites turísticos onde são divulgadas tais ofertas de alojamento. Aquilo que fora
preconizado em sede da Ass. Freguesia de Queluz/Belas de 28/9, era agora
reforçado: o pedido de policiamento de proximidade;
A comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental na véspera, 10/10, a
circunstância de Portugal liderar a lista dos países europeus com maior nº de
casos de perturbações mentais e de ter sido firmado em Setembro de 2015 um
protocolo entre a autarquia e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras da Idanha, que
agora se reedita, visando acorrer a situações identificadas de perturbações em
crianças e adolescentes de Sintra, motiva que se apresente a sugestão do seu
alargamento aos funcionários da autarquia ou seus familiares diretos (adultos,
porquanto as crianças e adolescentes se encontram abrangidos por aquele), para
acesso às consultas externas de psiquiatria, desde que previamente sinalizados
pelo médico do SSST, ou ainda mais favorável, a disponibilização de consulta
dessa especialidade nas instalações do Gabinete Médico. Tal poderia conseguir-se
mediante Aditamento ao Protocolo e dotação de verba correspondente.

25 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 70ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Apresentação da Recomendação para atribuição de Medalha de Mérito
Municipal à Creche Sempre em Flor, pelo reconhecimento do serviço que
superlativamente vem prestando em matéria de educação e ação social e pelo
seu inestimável contributo para uma Sintra mais solidária.

Coincidindo com a comemoração do seu 35º aniversário e tendo presente que a
mesma elegeu como propósito ser uma instituição de referência que prima pela
qualidade dos seus serviços, pelas respostas sociais e pela intervenção comunitária
que promove e considerando que quer a sua visão, quer a multiplicação de áreas
onde investe para melhor responder às necessidades que identifica são bem
reveladoras duma elevada e exemplar consciência social, desdobrando-se em
iniciativas que melhor concorram para a satisfação daquilo a que se propõe, com
benefícios inequívocos para aqueles que são os seus utentes diretos ou indirectos e
para a equipa que dá corpo e sustentação aos seus projectos, documentava o seu
percurso o quanto representava de inequívoca vantagem para o Município ter no seu
seio uma instituição com estas características e atributos, sendo o nível de
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responsabilidade social que revela ao longo do seu percurso de existência merecedor
de reconhecimento e louvor.
•

•

•
•
•
•
•
•

Alerta para o facto de a 14/10/2016, passarem 90 dias da assinatura do Contrato
Local de Segurança, através de Protocolo com o MAI, para as Unidades Locais de
Segurança de Sintra (2ª geração) – MAI/Bairros. Submetido a deliberação no
sentido da sua ratificação, na RC de 19/7, como Extra-Ordem 4 (Proposta 625),
consignava o mesmo que no prazo de 60 dias fosse apresentado o Diagnóstico
Local de Segurança e que com base nele, fosse elaborado, no prazo de 30 dias, o
Plano de Intervenção. Ora mesmo se fossem 60 dias úteis, deveria o referido
relatório ter sido apresentado a 7 de Outubro;
Questionada a circunstância de ter sido assinado o Protocolo relativo ao Centro
de Saúde de Almargem do Bispo, sem ter sido sujeita a sua minuta à deliberação
do Executivo;
Identificada a situação relativa ao piso e árvores na Rua D. João de Castro, para
intervenção camarária;
Alerta sobre a situação de saída de veículos da Quinta da Boa Vista, em Meleças,
pela perigosidade que representava;
Abordada a questão do canil na Tala e questionada a razão para o atraso nas
obras.
Levantada a questão do Canil ilegal de Cortegaça, já objecto de abordagem em
Julho de 2015;
Levantada a questão do abaixo-assinado relativo à rotunda na Terrugem.
Pedida informação sobre a questão da licença de utilização da Urbanização do
Espírito Santo, sita na Praia das Maçãs.

31 Press-release “Carmona Rodrigues aceita convite de Marco Almeida para
coordenação do Programa Eleitoral”

No âmbito da sua candidatura às Autárquicas 2017, Marco Almeida lançou convite
a Carmona Rodrigues para liderar a equipa que desenhará o seu Programa
Eleitoral, tendo o mesmo aceite com entusiasmo tal desafio.
Os créditos que reconhecidamente acumula e que de forma muito sumária se
explicitam no documento que se anexa, com destaque particular para a sua
experiência governativa quer no Governo, quer à frente da Câmara Municipal de
Lisboa e o protagonismo ganhador que imprimiu à sua candidatura às Autárquicas
de 2005, dão-lhe bagagem mais que suficiente para ajudar a alavancar o sucesso
que se pretende extensivo aos diferentes órgãos autárquicos.
A circunstância de ser um munícipe de Sintra, por adopção, na medida em que
tendo casa de família em Colares – onde passa, desde a infância, férias e fins-de130
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semana -, acompanha com especial atenção a gestão municipal e o destino que as
opções estratégicas necessariamente lhe imprimem, não foi alheia ao convite que
Marco Almeida lhe formulou com gosto e honra.

Novembro

7 Press-release: “Marco Almeida lamenta eleitoralismo em final de mandato.
Governo desmente promessas falsas de Basílio Horta”
Denunciando que o presidente da Câmara de Sintra devia estar a lutar por um
novo hospital que responda às suas necessidades concretas, mas está a brincar
mediaticamente com as expectativas das comunidades sintrenses, já que nem o
Orçamento de Estado nem o Orçamento Municipal têm qualquer verba prevista
para a sua construção, o que era bem revelador do afã eleitoralista que o move,
para tentar apagar três anos de um mandato em que nada conseguiu resolver,
reafirmado que Sintra precisa de um novo hospital que sirva os seus 400 mil
habitantes e que essa é que devia ser a luta de Basílio Horta.
A agravar tudo isto, a circunstância do Ministro da Saúde ter na véspera
desmentido Basílio Horta reafirmando que não será construído nenhum hospital
em Sintra, mas um pólo com algumas valências, das quais ficam de fora os
internamentos e as urgências.

8

Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 71ª, Ordinária e privada

Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•
•

Questionado o ponto da situação do PPAN (Plano de Pormenor da Abrunheira
Norte);
Abordada a questão da inclusão dos 22 milhões do saldo de gerência de 2015 no
Orçamento de 2017.

25 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 72ª, Ordinária e pública
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Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Recomendação dos SCMA relativa às Alterações ao Regulamento do transporte
em táxi;
Considerando que relativamente ao Projeto da 2ª Alteração ao Regulamento do
Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros –
Transportes em Táxi, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra a 10 de Abril
de 2014 -, a Associação “Voz de Sintra”, apresentara oportunamente à Câmara
Municipal de Sintra, uma proposta que resultou das dificuldades que
identificaram, colocando algumas delas entraves ao desenvolvimento da sua
actividade, com implicações até ao nível da interpretação feita pelas forças de
segurança e que o documento preparado representava uma conciliação entre a
teoria e a prática e que se afiguravam pertinentes as sugestões, porque fundadas
na sua experiência diária, foram as mesmas referenciadas e viu-se recomendado
que, ao abrigo das várias considerações expendidas e à possibilidade que no
mesmo era consagrada à Avaliação ( nº 1 do Artº 40º - B, que deveria agora
também ver-se revogado) fossem avaliadas as propostas explicitadas no sentido
da sua adoção e elucidado o sector sobre aquilo que viesse a resultar desta
avaliação, na clara convicção de que é não só recomendável como desejável que
ele seja envolvido para fazer parte da solução.

•

Recomendação dos SCMA relativa à Atribuição de Medalha de Mérito a José
Morais:

Considerando o apoio que, de forma muito expressiva, vem concedendo a
numerosas instituições do concelho, nomeadamente às Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários, Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Clubes Desportivos, Associações Culturais e igrejas e que José Fernando Morais é
um cidadão e empresário exemplar na forma como se tem relacionado com a
comunidade, em muito excedendo os normais padrões de responsabilidade social
a que as empresas nos vêm habituando, contribuindo, de forma determinante
para as inúmeras iniciativas que são levadas a cabo pelas instituições,
prosseguindo objectivos solidários e de interesse público e com benefícios claros
para Sintra e para os Sintrenses e que tal é merecedor do reconhecimento e
louvor do Município de Sintra, adquirindo um especial significado na data em que
se comemorava o Dia Nacional do Empresário, viu-se recomendada pelos
Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” a atribuição de
Medalha de Mérito Municipal.
•

Dia Nacional da Língua Gestual, comemorado a 15 de Novembro. Apresentada na
RC de 12/11/2015 uma Proposta relativa à implementação de projecto para que
quer em cada um dos Gabinetes de Apoio ao Munícipe, quer em cada uma das
Juntas de Freguesia, na Segurança Social, no Centro de Emprego, nas
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Conservatórias e na Secretaria das Escolas, estivesse garantida a existência dum
colaborador que soubesse comunicar com recurso a língua gestual. No Encontro
“Quando a comunidade é resposta” recentemente promovido e a propósito do
“Sintra Inclui”, foi salientado por um participante a importância que teria uma
medida desta natureza. O que foi feito durante todo um longo ano?
•
•
•
•

Plataforma “Sintra Resolve”;
Levantada a questão da manutenção dos espaços verdes da Quinta do Mirante;
Intervenção sobre a questão da suspensão do PDM;
Abordada a questão do encerramento do JI do Centro Paroquial de Agualva.

30 Marco Almeida anunciou candidatura à Câmara de Sintra
Em Conferência de Imprensa marcada paras as 11H30 na Pousada D. Maria I, em
Queluz, Marco Almeida anunciou a sua candidatura a Presidente da Câmara
Municipal de Sintra, nas Autárquicas 2017, com a escolha da data a prender-se
com a circunstância de no dia seguinte, 1 de Dezembro, se cumprir o 4º
aniversário do Movimento Independente “Sintrenses com Marco Almeida”.
Renovados os compromissos com os Sintrenses, no jantar comemorativo, que
teve lugar pelas 20H00 na Terrugem, onde marcaram presença António Capucho,
Carmona Rodrigues e o Professor António Lamas, entre as cinco centenas de
apoiantes que compareceram, voltaria, num discurso muito ovacionado, a
apresentar os motivos da candidatura e o modelo da mesma para as Autárquicas
2017.

Dezembro

6 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 73ª, Ordinária e privada
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Questão relativa ao abrigo de autocarro na Rua Marquês de Pombal, no Cacém. A
circunstância de comprometerem a mobilidade em face do exíguo espaço
sobrante do passeio e tal constituir um risco para a segurança de pessoas invisuais
ou com mobilidade reduzida que se locomovam de cadeira de rodas, leva a que se
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•
•
•
•

•

faça um especial alerta que ganha maior acuidade quando ainda há 3 dias se
comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;
Questão do encerramento das escolas no dia 2 de Janeiro e necessidade de
garantir o funcionamento dos refeitórios escolares;
Saudado o prémio conseguido pela Parques de Sintra Monte da Lua;
Nota de agrado a propósito da Informação nº3, sobre uma intervenção na Rua
Vítor Cordon e Veiga da Cunha, em Belas;
Suscitada a questão da votação da Recomendação subscrita pelos Vereadores do
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” sobre as Alterações ao Regulamento
do Transporte em Táxi, que levaria à votação da EO1 neste período e que passou
a incluir os termos daquela.

Press-release “Professor António Lamas apoia a candidatura de Marco Almeida”
O seu extraordinário percurso como Professor Catedrático recentemente jubilado
e Gestor Público de nível superlativo, cuja obra se encontra bem patenteada nos
resultados da empresa Parques de Sintra, Monte da Lua, na valorização do
património histórico-natural de Sintra e no seu profundo sentido de serviço
público, conferem ao apoio manifestado pelo Professor António Lamas à
candidatura de Marco Almeida, a Presidente da Câmara Municipal de Sintra nas
Autárquicas 2017, um especial significado, representando uma honra acrescida
para o candidato.
A sua presença no jantar comemorativo do 4º aniversário do Movimento
“Sintrenses com Marco Almeida”, com lugar no passado dia 30 de Novembro, na
Terrugem, prenunciava já o que acabou por vir agora a consumar-se, no sentido
da formalização do seu apoio, bem revelador da forma livre e descomprometida
com que defende as suas convicções.

15 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 13ª, Extraordinária e pública
20 Reunião da Câmara Municipal de Sintra, 74ª, Ordinária e pública
Foram levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
•

Apresentação de votos de Boas Festas.
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•
•

Augi nº 3, Bairro Alto das Falimas, sito na UFAPPM – situação das condutas de
água.
Situação relativa à denúncia apresentada por um grupo de trabalhadores a
propósito da Diretora de Departamento de Cultura e Turismo.

21 Press-release “Quando a democracia participativa continua uma
miragem”

Tendo por referência a proposta submetida na véspera à deliberação do Executivo
para Loteamento Municipal do Bairro do Pego e atentas as circunstâncias da
diversidade e complexidade das situações jurídicas, relacionadas com a
titularidade da propriedade das habitações existentes no Bairro em causa, num
processo que se arrastava há demasiado tempo e, por outro, a circunstância da
Câmara Municipal de Sintra raramente dever ter sido vista, pelos moradores,
como pessoa de bem, quer pela falta de solucionamento do problema, quer pela
deficiente qualidade de vida da sua população, impunha-se que o esclarecimento
cabal e o envolvimento dos interessados fossem garantidos a priori.
Era esse o pressuposto que defendia o Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” e mesmo inexistindo a necessidade legal de sujeitar a operação
urbanística em causa à discussão pública, viu-se recomendado que a mesma se
abrisse por um período de 30 dias.
Ao arrepio daquilo por que pugnavam, o Presidente da Câmara Municipal de
Sintra não o considerara pertinente e não atendera ao que propunham. Essa
intransigência ditaria o sentido de voto dos Vereadores do Movimento: Contra!
Tratava-se duma matéria que, tal como no caso do Orçamento Participativo - dava
expressão à cidadania, colocando o enfoque na inclusão e na participação.
Mas esses eram princípios que não faziam parte da gramática da gestão liderada
por este Presidente.
Não se prestava tributo à democracia participativa!
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2017: Atividade municipal revisitada
(Câmara Municipal)

Janeiro

8
9

6 Reunião de Câmara, 14ª – Extraordinária e Pública
•

Press-release “Oportunismo eleitoralista a quanto obrigas? - A
propósito do Pólo Hospitalar de Sintra”

Foi hoje presente à Reunião Extraordinária do Executivo Camarário uma proposta
relativa ao Pólo Hospitalar de Sintra e à cedência gratuita à ARSLVT (Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), em regime de direito de superfície e pelo
período de 50 anos, prorrogáveis, de parcelas de terreno identificadas, com a área de
59.500 m2.
Funda-se tal cedência na assunção de que têm sido as dificuldades sentidas pela
Administração Central ao nível dos recursos financeiros disponíveis e, principalmente,
no plano fundiário, o busílis do impedimento da criação de qualquer nova unidade de
natureza hospitalar em Sintra.
Ora subscreve-se na íntegra que o Município deve assumir a postura compatível com
o aludido reconhecimento de que a temática da saúde constitui um dos mais
relevantes aspectos da qualidade de vida das respectivas populações, em muito
influenciando o desenvolvimento local e a efectiva expressão individual dos cidadãos
e munícipes.
Há, contudo, alguns aspectos que se revelam omissos nesta proposta, fazendo com
que a conotemos com propósitos marcadamente eleitoralistas e cedendo a um afã
que não salvaguarda questões essenciais. Senão vejamos:
1) O prazo para concretização da obra, ou a falta de definição dele, ressalta desde
logo! Não tendo sido anexada a proposta de minuta do acordo de cessão,
desconhece-se se esse pressuposto se encontra garantido, temporalizando uma
obra que é essencial mas é também urgente.
2) Muito embora o Despacho nº13585-B/2016, emanado do Ministério da Saúde e
publicado no DR nº 217/2016, 2º Suplemento, Série II de 11-11-2016, para tal
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remeta, não consta na Proposta hoje submetida a deliberação, o modelo de Pólo
Hospitalar a dinamizar, como não se especificam também na mesma as valências
que consagrará.
3) Apesar de no articulado da Proposta se fazer uma referência sumária às
incumbências da ARSLVT e de uma delas dizer respeito ao desenvolvimento do
Programa Funcional do Pólo Hospitalar de Sintra, a questão é que o Despacho
supra indicado, que respondeu à criação e composição dum Grupo de Trabalho
para elaboração do estudo tendente à criação do Pólo Hospitalar de Sintra e
designado por “Grupo de Trabalho do Pólo Hospitalar de Sintra”, consagrava que
até 1 de Janeiro último, fosse apresentado “(…) um estudo dos requisitos técnicos
necessários à criação e ao funcionamento do Pólo Hospitalar de Sintra e bem
assim o respetivo programa funcional”.
4) Foi o mesmo efectivamente apresentado?
Se sim, porque não se viu previamente partilhado com todo o Executivo e, por
maioria de razão, em face do agendamento destas propostas que com o assunto
intrinsecamente se relacionavam?
Se não, qual a justificação para o não atendimento do prazo e qual a nova data
aprazada para o efeito?
5) Questões igualmente pertinentes serão a natureza jurídica e o modelo de gestão
do Pólo Hospital de Sintra ou o processo relativo aos recursos humanos.
Classificando como importante o princípio subjacente à Proposta hoje levada à
Reunião Camarária, é legítimo concluir que a omissão de uma série de
importantes pormenores a torna prematura e que não estando ainda definidos os
alicerces sobre que a obra se ergueria se recomendaria outra sustentação que
daria, essa sim, melhores garantias e a salvaguarda dos interesses dos Sintrenses.
Foi esta argumentação que ditou a Abstenção como sentido de voto dos
Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”.
“Cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém”, é um aforismo
popular que parece aqui encaixar na perfeição!
A seriedade do assunto recomendaria claramente que não se cedesse a
estratégias eleitoralistas e que mais do que elas fosse o superior interesse de
Sintra e dos seus Munícipes a ditar o tom.
Infelizmente, não é isso que prenuncia a forma apressada e atabalhoada como foi
presente esta Proposta, “correndo atrás da notícia”.
Trata-se, afinal de mais uma promessa, do lote daquelas que vêm sendo
continuadamente adiadas e que a proximidade das eleições faz sair à pressa da
gaveta.
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4

10 Reunião de Câmara, 75ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:

5 - Requerido o ponto da situação relativa às Assistentes Operacionais nas escolas
sob a responsabilidade da CMS;

6 - Abordada a reunião havida com os Presidentes de Junta e pedida informação
sobre a mesma, com destaque para a questão da varrição e higiene pública;

7 - Questão do encerramento dos refeitórios no Lourel e Quinta do Recanto e
dificuldade de compatibilização dos horários com os dos funcionários;

8 - Levantada a questão do levantamento das medidas preventivas do PDM;
- Questionada a formação da constituição do Grupo de Trabalho sobre a Alteração
do Regulamento de Táxis;
- Denunciada a situação de falta de segurança na tomada e largada de passageiros
na EN 9, no entroncamento de acesso às localidades de Ermida e Rebanque.

17 Press-release “ Medidas Preventivas do Plano Diretor Municipal - Até
quando?”
O processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Sintra, foi iniciado por
deliberação da Assembleia Municipal de 25 de julho de 2012. Cinco anos depois,
segundo declarações de Basílio Horta, este processo encontra-se suspenso até
ao novo mandato, estando em vigor as medidas preventivas estabelecidas no
âmbito da sua revisão.
Estas medidas preventivas visam evitar a alteração das circunstâncias e condições
existentes que possam comprometer o processo de planeamento ou tornar mais
onerosa a execução do Plano Diretor Municipal de Sintra.
Apesar de consciente da importância destas medidas, o nosso Movimento
pretende que estas sejam clarificadas, nomeadamente quanto ao seu prazo.
Questionado em reunião de câmara, se pretenderia continuar com as medidas
preventivas, ou se poderiam ser suspensas ou diminuir as suas restrições, Basílio
Horta afirmou que “ …não vale apena fazer muito mais, uma vez que dentro de
dois meses temos a extinção automática”.
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Ora, sabendo que estas medidas preventivas entraram em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação no Diário da República (19 de fevereiro de 2016) e caducam
com a entrada em vigor do novo Plano Diretor Municipal de Sintra, tendo como
limite máximo dois anos, prorrogável por mais um, consideramos que essa
afirmação de Basílio Hora poderá criar ainda uma maior indefinição.
Quando tanto se apregoa a importância do investimento e dinâmica no nosso
concelho, estas afirmações só criam um contexto de incerteza, que importa
clarificar, promovendo assim as melhores condições para um desenvolvimento
saudável e sustentado em Sintra.

18 Press-release “ As trapalhadas e as mentiras do PS e do Presidente da
Câmara sobre o novo Pólo Hospitalar de Sintra”
O Presidente da Câmara e o PS têm-se esforçado para disfarçar a incapacidade de
terem garantido um novo Hospital em Sintra, lançando graves e injustificadas
suspeições sobre o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” e o seu líder,
insinuando que estamos contra a construção do um Polo Hospitalar que será
instalado em alternativa.
Trata-se obviamente de uma manobra fracassada visando esconder a trapalhada
que envolve todo este processo e que teve um novo episódio rocambolesco com
a retirada pela Câmara das propostas que visavam a cedência gratuita ao Estado
dos terrenos escolhidos para a instalação daquele equipamento.
A verdade é que apoiamos a instalação em Sintra de todo e qualquer novo
equipamento de saúde no nosso Concelho, mormente do Polo Hospitalar
decidido pelo Governo, mas não deixamos por isso de entender que seria
exigível um novo Hospital, conforme prometido reiteradamente pelo Presidente
da Câmara, mas lamentavelmente inviabilizado pela falta de vontade do
Governo e do insucesso negocial da Câmara. Recorde-se que o Presidente da
Câmara foi desmentido pelo Ministro em directo na televisão e tenta agora
disfarçar o fracasso lançando atoardas torpes sobre o nosso Movimento.
Mas deve ficar claro que o nosso apoio a novos equipamentos de saúde em nada
nos inibe de discutir e eventualmente criticar a localização, as acessibilidades, o
programa funcional, as valências e tudo o mais que directa ou indirectamente
condicione um melhor serviço para os sintrenses que precisam de cuidados de
saúde.
Em relação ao novo Polo Hospitalar de Sintra, para além de termos votado
favoravelmente a alteração orçamental que permite cumprir a comparticipação
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financeira do Município, consideramos mesmo que a localização inicialmente
prevista e agora posta em causa para o Polo Hospitalar é apropriada.
Obviamente nada temos a ver com a atitude inexplicável dos proprietários que
agora contestam a operação e repudiamos energicamente as insinuações torpes
que nos pretendem envolver em tão estranha manobra.
Esperemos que a Câmara possa contornar, como alega e até ameaça com
processos judiciais, as dificuldades surgidas por iniciativa destes proprietários. Na
eventual impossibilidade estaremos disponíveis para colaborar na procura
urgente de uma localização alternativa adequada, sabendo de antemão que a
Câmara tem dispensado a nossa colaboração em toda e qualquer matéria de
interesse para Sintra, apesar de sermos a segunda força política do Concelho, com
o mesmo número de Vereadores obtidos pelo PS!
Quanto aos demais aspectos do Polo Hospitalar que não será um Hospital de raiz,
mas uma mera ramificação do Hospital Amadora-Sintra, mantemos fortes
expectativas relativamente ao programa funcional, ao recurso sectorial ao
Hospital de Cascais, bem como ao modelo de gestão a adoptar.
Aguardamos que o Grupo de Trabalho constituído neste âmbito e que conta com
um representante da Câmara Municipal da confiança do seu Presidente, possa
divulgar as conclusões a que chegou, na certeza de que as nossas posições serão
sempre construtivas e na defesa dos interesses dos Sintrenses.

26 Press-release “ Saúde pública em espera…por 7 dias!”
Foi ontem veiculada pela comunicação social uma notícia relativa à incidência da
chamada lagarta do pinheiro (Processionária) num Jardim de Infância no Cacém e
à apreensão naturalmente suscitada à comunidade educativa pela demora na
intervenção camarária, atendendo aos riscos associados.
E porque é duma questão de saúde pública que se trata, estranha-se que a
celeridade indispensável à situação não tenha sido observada, quando mais de 7
dias úteis se viram transcorridos desde o alerta feito pela direcção, realizado
numa 6ª feira sim, mas não a da passada semana - prazo para o qual a notícia
parece querer erradamente induzir.
Ou estranha-se também que razões de natureza burocrático-administrativa
tenham condicionado a resposta camarária numa escola onde os pinheiros
apresentavam um alto grau de infestação, deixando o solucionamento do
problema à mercê da mesma. Um problema que se manifestou já também em
escolas dos Agrupamentos de Agualva e Mira-Sintra e Miguel Torga.
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Como se estranha mais ainda que não tenha sido garantida uma inspecção prévia
e a sua monitorização antes da sua manifestação efectiva – procedimento que
poderia e deveria encontrar-se planificado.
Não será, certamente, a falta de recursos financeiros que o inibiu.
Nem a sensibilidade e conhecimento dos técnicos camarários que não é sequer é
questionável.
Há 8 anos atrás, numa iniciativa pioneira, o anterior Executivo, tratou esta
matéria com outro cuidado e atenção, através dum Colóquio promovido sobre a
Processionária, com o crucial apoio da Direcção Geral dos Recursos Florestais, da
Estação Florestal Nacional e do Serviço de Pediatria do Hospital de Stª Maria, a
que se seguiu a edição de materiais gráficos com informação técnica sobre o
controlo da processionária do pinheiro e as precauções a tomar em face da
presença das lagartas, por forma a garantir que a sensibilização fosse mais
alargada.
Outros tempos…

24 Reunião de Câmara, 76ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:

- Abordada a questão dos autocarros das Juntas de Freguesia;
- Questionado o ponto da situação relativa ao processo de Loteamento
Municipal de Pego Longo;
- Levantada a questão do Grupo de Trabalho para a revisão do Regulamento
do Transporte em Táxi;
- Alerta sobre o final do prazo para execução das alterações nos edifícios
públicos de molde a garantir a acessibilidade das pessoas com mobilidade
condicionada – Dec.Lei 163/2006 de 8 de Agosto;
- Questionada a situação da suspensão ou continuidade das Medidas
Preventivas relacionadas com a revisão do PDM. Também a este propósito foi
salientado que contrariamente ao que teria sido alegado pelo Sr. Presidente,
quanto à não aprovação do PDM por falta de consenso das forças políticas, o
Movimento SCMA esclareceu que nunca recebera qualquer proposta concreta
e lembrou que o parecer de algumas as entidades da administração central
são arrasadoras;
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- Requeridos novamente os relatórios técnicos que foram elaborados pelos
serviços camarários com vista à colocação dos relvados sintéticos;
- Situação da limpeza de terrenos junto ao Continente de Massamá Norte –
Casal da Barota;
- Solicitado esclarecimento sobre o corte de 5 árvores no largo da Igreja de S.
Pedro, com base na denúncia do munícipe Pedro Caldeira;
- Assumida a intenção de ser apresentada pelo Movimento SCMA a listagem
de obras que foram executadas nos mandatos anteriores;
- Clarificada a posição do Movimento no que se refere ao Pólo Hospitalar,
contestando as suspeições lançadas pelo Presidente. A votação a favor, em
sede da Assembleia Municipal, no que à inscrição de 6 milhões no Orçamento
Municipal dizia respeito, era só por si esclarecedora.

Fevereiro

7 Reunião de Câmara, 77ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Salientada a circunstância da Inspeção Geral de Finanças estar a fazer uma
inspecção na Junta da União de Freguesias de Queluz e Belas e questionado se a
autarquia estava a prever garantir o apoio jurídico ou outro, atendendo a que há
verbas que resultam de transferências da Câmara Municipal;
- Abordada a situação dos logradouros e espaço exterior da EB nº2 de Mira-Sintra;
- Questionada a dificuldade de acesso a informações do Deptº Urbanismo, através
do Sintra Online, a cidadãos sem Cartão de Cidadão, chamando a atenção para
estas situações de exceção;
- Relativamente ao Despacho de 2013 sobre deslocações ao estrangeiro e à
metodologia proposta sobre relatórios a partilhar com o Executivo, questionada a
continuada ausência de apresentação dos mesmos;
- Idem no que respeita à ausência de relatórios das Presidências Abertas, já
requeridos por várias vezes;
- Solicitada novamente a apresentação dos Relatórios Técnicos sobre os relvados
sintéticos;
- Questionada a razão que originou o Despacho 12- P/2017 relativo à exclusividade
da Diretora Municipal de Urbanismo à revisão do PDM.
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21 Press-release “ Basílio Horta lança dúvidas sobre segurança na linha
de Sintra”
Presidente de Câmara de Sintra afirma que os «rodados» dos comboios que
servem as populações de Sintra estão «desgastados». Movimento Sintrenses com
Marco Almeida exige que Basílio Horta clarifique as suas declarações, na medida
em que está em causa a segurança das 180 mil pessoas que utilizam diariamente
este meio de transporte.
No âmbito da uma reportagem da SIC intitulada Comboio dos Atrasos, o
Presidente da Câmara de Sintra levantou dúvidas quanto à segurança, ou melhor,
insegurança, em que circulam os veículos ferroviários na linha de Sintra,
referindo-se concretamente o desgaste dos «rodados» dos mesmos.
A gravidade destas declarações suscitou um imediato pedido de esclarecimentos
por parte dos vereadores do Movimento Sintrenses com Marco Almeida, tendo
em consideração que o Presidente da Câmara de Sintra é também Presidente do
Conselho Metropolitano de Lisboa, estrutura que engloba 18 municípios da Área
Metropolitana de Lisboa.
A segurança dos sintrenses exige respostas.
- Como obteve a informação que lhe permitiu fazer tal afirmação?
- Antes de produzir as declarações, solicitou esclarecimentos junto da EMEF,
empresa responsável pela manutenção das carruagens?
- Foi contactado o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, enquanto
tutela das empresas públicas CP – Comboios de Portugal e EMEF?
- Dispõe o Presidente da Câmara de Sintra de informação relativa a diferentes
questões relacionadas com o transporte ferroviário na Linha de Sintra e na Área
Metropolitana de Lisboa?
Declarações avulsas, sem fundamentação técnica e sem os devidos
esclarecimentos pelos prestadores do serviço e pela tutela, apenas contribuem
para o alarme dos 180 mil utentes que diariamente utilizam meio de transporte.
A 7 meses das eleições autárquicas não pode valer tudo para se ser notícia.
Os cargos que desempenha impõem ao Dr. Basílio Horta elevadas
responsabilidades nas declarações que produz. O Presidente da Câmara de Sintra
não pode colocar em causa o sentimento de segurança das populações e provocar
o alarme social. O Presidente da Câmara de Sintra não pode colocar em causa a
empresa responsável com acusações que carecem de demonstração.
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Se o Presidente da Câmara de Sintra tem conhecimento de falhas de segurança,
deve agir de imediato junto das autoridades competentes.
Se o Presidente da Câmara de Sintra não sabe o que diz, manda a prudência que
se mantenha em silêncio.
Mas saberá o Dr. Basílio Horta que das 66 carruagens que servem a linha
ferroviária de Sintra, 12 estão inactivas por falta de verbas que suportem a sua
manutenção? Que, por este facto, há composições que são suprimidas e atrasos
em diferentes horários, sobretudo na hora de ponta?
Era neste assunto que o Presidente de Câmara de Sintra e do Conselho
Metropolitano enquanto autoridade máxima dos transportes na Área
Metropolitana de Lisboa deveria estar a trabalhar e não à procura de
protagonismo mediático.

Março

9 14 Reunião de Câmara, 79ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Levantada a questão do serviço de autocarros e da divulgação do mesmo junto
das instituições;
- Alusão à questão de dificuldade de aceder a uma certidão de habitação por
parte de munícipe, já referida em anterior reunião e que se encontrava por
solucionar;
- Requerido o ponto da situação da recepção do Bairro da Carregueira Norte;
- Pedidos esclarecimentos sobre o espólio de Bartolomeu Cid dos Santos;
- Pedidos esclarecimentos sobre o espólio de Eduardo Luna de Carvalho;
- Intervenção a propósito da reportagem da SIC sobre os comboios e das
afirmações do Sr. Presidente que eram susceptíveis de provocar alarme social por
alegada falta de segurança. Qual a solidez das considerações e quais as acções
consequentes?

10
30 Reunião de Câmara, 80ª – Ordinária e Pública
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Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Questionado o ponto da situação relativo ao Regulamento de Transporte Público
de Aluguer em veículos automóveis de passageiros, transporte de táxi.
- Questão da Tomada e largada de passageiros no entroncamento da EN9, que dá
acesso às localidades de Ermida e Rebanque e entrega do Abaixo-assinado.
- Abordada a situação do bar “Gato Pardo” em Monte-Abraão e os danos gerados
ao nível do bem-estar e tranquilidade dos residentes nas imediações por conta do
horário de funcionamento. Retomada a questão da desadequação do
Regulamento nestas matérias, um assunto que fora alvo de destaque pelo
Movimento aquando da apresentação da Proposta de Regulamento a 10 de Maio
de 2016.
- Alerta para o abatimento do piso na Rua José Malhoa na Tapada das Mercês e
para as intervenções nas caldeiras das árvores que estavam a comprometer a sua
sobrevivência.
- Requerido o ponto da situação relativamente à instalação de nova conduta de
água na localidade de Fação;
- Abordada a situação já anteriormente alvo de denúncia por utente
relativamente ao abrigo de autocarro na Rua Marquês de Pombal, no Cacém,
atendendo à exiguidade de espaço para passar uma cadeira de rodas ou carrinho
de bebé;
- Insistência no requerimento enviado em janeiro sobre questões relativas ao
turismo, nomeadamente dados estatísticos sobre nº de dormidas e noites
pernoitadas, despesa média, etc;
- Levantada a questão do terreno cedido à Comunidade Cristã do Algueirão, em
face do projecto do Parque Urbano da Cavaleira o contemplar indevidamente e de
não serem conhecidas alternativas, contrariamente ao que fora garantido em
reunião camarária anterior;
- Denunciado o estado lastimável em que se encontra o ex- Centro Comercial
“Sol”, quer do ponto de vista de limpeza quer do ponto de vista sanitário;
- Manifestada preocupação face ao alegado encerramento do Floresta Center,
uma vez que nele residem serviços públicos.

Abril

11 11 Reunião de Câmara, 81ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Alerta sobre o abandono das instalações da empresa Tisapex com materiais
perigosos para a saúde pública, as quais se encontram desprotegidas;
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- Registada a circunstância de depois das obras de pavimentação na Avª Heliodoro
Salgado, não se ter registado qualquer intervenção na rotunda, revelando o piso
junto à mesma, irregularidades que danificam as viaturas;
- Referido que na estrada da Várzea, frente à Quinta da Ribafria, a inexistência de
passeios, obriga os peões a circular na faixa de rodagem;
- Abordada a situação dum aterro ilegal em Cabriz, o qual já foi alvo de várias
coimas, continuando os despejos a verificar-se;
- Requerida informação sobre o ponto da situação do Regulamento de Transporte
em Viaturas Ligeiras de Passageiros – Transporte de táxi;
- Reportadas as situações verificadas na EB1 nº3 da Idanha, Belas, concretamente
espaços verdes e quadro eléctrico;
- Denunciada a situação verificada na Rua dos Cravos e Rua das Violetas em Rio de
Mouro, em matéria de circulação automóvel e de segurança para os peões;
- Abordada a questão das obras dos SMAS em S.Pedro e danos em termos
patrimoniais;
- Levantada a questão das condições de circulação na EN 250, entre Belas e o
GOE-PSP e no troço entre Campo raso e Fervença na EN 9;
- Questionado o crescimento exponencial dos fogos abrangidos pela majoração
do IMI e a articulação entre a CMS e as Finanças sobre a avaliação dos imóveis;
- Em resultado duma visita realizada à Tapada das Mercês e à Cavaleira, alertado
o facto de imóveis que não aparentavam estar muito degradados e que foram
objecto da referida majoração.

•

Press-release “ Trocar os munícipes pelas contas bancárias- A propósito da
majoração do IMI”

Foi há pouco menos de um ano que a questão da Majoração do IMI se viu
abordada pelos Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”,
em sede de reunião camarária.
Importa precisar que se encontra consagrada nos termos do disposto no Artº
112º do Código do IMI (CIMI), uma majoração de 30% sobre a taxa aplicável a
prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu
estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam
perigar a segurança de pessoas e bens.
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Nessa ocasião, atenta a circunstância da metodologia seguida não ser susceptível
de garantir que os visados tomem conhecimento atempado desse facto e, na
prática, não lhes sobrar alternativa senão contestar mas depois de cumprido o
pagamento, viu-se suscitada pela bancada do Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida” a proposta para que os munícipes fossem notificados pela
Câmara relativamente à inclusão dos respectivos imóveis na referida lista antes
de ser a mesma enviada à Autoridade Tributária e que houvesse lugar a uma
divulgação alargada.
Mesmo se a aparente receptividade manifestada pelo Presidente de Câmara nos
tivesse deixado a convicção de que o procedimento pudesse vir a ser melhorado,
ela acabaria por se revelar infelizmente infundada como se veio a verificar este
ano, mantendo-se a publicação da lista através de Edital quer no site da autarquia
quer nas Juntas de Freguesia.
Mas outra evidência merece ser revelada no que se refere ao exponencial
aumento dos imóveis abrangidos.
Não sendo naturalmente partidários do afrouxamento da fiscalização neste
âmbito, em nome da segurança, do ambiente e da qualidade do parque
habitacional, questionamo-nos relativamente aos motivos para tão descomunal
crescimento, tendo nos dois últimos anos aumentado em 40% o número de
fogos sobre os quais incidiu a majoração:
•
•
•
•

Em 2014, foram 168;
Em 2015, subiram para 860;
Em 2016, aquele número ultrapassou os 8.000;
Em 2017, foi superior a 11.500!
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2017

Somos tentados a concluir que a Câmara Municipal de Sintra dá com uma mão e
tira com a outra!
A par disso, o saldo orçamental continua num crescendo: 23.700M€ em 2013;
48.400M€ em 2014; 56.300M€ em 2015 e 74.900M€ em 2017!
A conclusão alinha com o julgamento que temos vindo a fazer: no seu afã para
amealhar receita, o Presidente de Câmara troca os munícipes e a possibilidade
de aumento do seu rendimento disponível pelas contas bancárias do município
e pelo seu volume de depósitos.

24 Press-release “Marco Almeida defende extensão do Metro para o
Hospital Amadora-Sintra”
Marco Almeida reuniu-se ontem com a Presidente da Câmara Municipal da
Amadora, Carla Tavares, para analisar medidas para os 2 concelhos da Área
Metropolitana de Lisboa. O autarca de Sintra defende a necessidade de ser
avaliado o prolongamento da linha do Metropolitano de Lisboa até ao Hospital
Professor Fernando Fonseca, Amadora-Sintra.
11 de Abril de 2017 – O encontro entre Marco Almeida e Carla Tavares incidiu
sobre as opções estratégicas que se impõem nas áreas da habitação, saúde e
transportes públicos, tendo em consideração os interesses comuns das
comunidades locais de Sintra e da Amadora.
Nesse sentido, Marco Almeida salientou que «o Metropolitano de Lisboa deve
ponderar a viabilidade do prolongamento da Linha Azul para o Hospital AmadoraSintra, restando agora que seja tomada uma decisão política que viabilize a sua
concretização». Trata-se, acrescentou, de uma «medida essencial» na área dos
transportes públicos, que permita superar a fragilidade existente ao nível dos
movimentos pendulares comuns aos 2 concelhos.
Após a reunião de trabalho, que decorreu na autarquia da Amadora a pedido de
Marco Almeida, o vereador e candidato à Presidência da Câmara Municipal de
Sintra referiu que foram também abordadas as questões relacionadas com os
serviços prestados pela empresa Vimeca e pela CP, no sentido de melhorar a
articulação entre os vários operadores e de garantir que os utentes serão
devidamente servidos, principalmente nos picos horários de maior afluência.
Também a questão relativa às competências ao nível dos transportes na Área
Metropolitana de Lisboa foi tema da reunião.
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Na área da habitação, Marco Almeida partilhou a preocupação relativa a situações
de habitação social comuns, nomeadamente nas políticas de realojamento das
populações mais necessitadas.
«Os problemas que dizem respeito às comunidades de ambos os concelhos
devem merecer um entendimento fácil entre os autarcas, cuja principal missão é
resolver problemas concretos», concluiu Marco Almeida.

12 19 Reunião de Câmara, 15ª – Extraordinária e Pública
13
• Press-release “Audiência com o Vice-Presidente da Câmara de Cascais”
Marco Almeida reúne-se hoje com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Cascais, Miguel Pinto Luz, para analisar medidas e opções estratégicas para os 2
concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.
No âmbito do ciclo de reuniões com os presidentes das câmaras da AML, terá hoje
lugar o encontro com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, para
discutir temas comuns aos 2 municípios.
Questões relativas ao Parque Natural Sintra-Cascais, aos transportes públicos e à
Tratolixo, para além duma troca de impressões sobre projectos estruturantes
dinamizados pela autarquia que, pela sua eficácia e comprovada valia possam ser
inspiradores e constituir-se como base de trabalho para a sua eventual adaptação
a cada realidade concelhia, fazem parte do guião duma reunião que cumpre os
objectivos da já concretizada na passada semana com a Presidente da Câmara
Municipal da Amadora: potenciar sinergias para a resolução de problemas ou
desafios transversais aos dois municípios.
Para além de Ribeiro e Castro, candidato à Assembleia Municipal de Sintra nas
próximas Autárquicas, acompanham Marco Almeida, a Vereadora Paula Simões e
a Deputada Municipal Lúcia Dias.

20 Press-release “Regular mas não assim! - A propósito do Regulamento
para Transportes Turísticos”
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Com o Voto Contra dos Vereadores do nosso Movimento o actual Executivo da
Câmara conseguiu fazer passar um Projecto de Regulamento que está longe de
ver-se consensualizado e afinado e que enferma de várias fragilidades:
- A exclusão no Regulamento dos transportes públicos de grande dimensão, cuja
desadequação aos circuitos que cumprem é por demais manifesta, gerando
entropias à fluidez da circulação, elevada poluição, ruído, desconforto para quem
se desloca a pé ou de bicicleta e restrições óbvias em situações de socorro;
- O prazo que no mesmo se consagra – 1 ano - para tornar exclusiva com veículos
eléctricos a circulação dos tuk-tuk, parece ser demasiado apertado para garantir a
sustentabilidade e a sobrevivência financeira dos operadores, defendendo-se que
esta prerrogativa devesse aplicar-se aos de maior dimensão, atendendo a que
alimentados a gasóleo surgem incomparavelmente mais poluidores;
- O horário de circulação proposto a revelar-se restritivo, não apenas porque
semelhante restrição não é aplicada a outras viaturas, como “não encontra
correspondência com a Lei Geral do Ruído”;
- Redundância relativamente a alguns pareceres e exigências, “violando o
princípio da desburocratização da administração e da celeridade”;
- A retenção do valor de 50% da taxa paga a título de preparo aquando do pedido
de licença, sem direito a restituição no caso de indeferimento do mesmo, naquilo
que alinha com o afã obsessivo em gerar receitas, como se os custos de análise
não constituíssem um dever funcional da Câmara.
Prestou-se, assim, uma vez mais um mau serviço à democracia participativa,
deixando de fora situações que deveriam ter sido contempladas, como bem o
ilustram as cerca de 2 dezenas de inscrições para intervenção no período
reservado aos munícipes.
Regulação sim, sempre o admitimos e defendemos, em nome da dignificação
indispensável dum destino como é Sintra, pelos seus créditos patrimoniais e
históricos, pela salvaguarda daqueles que são os seus expoentes
diferenciadores, pela qualidade de vida para quem aqui vive e nos visita.
Regulação sem atender a certas realidades e sem permitir um saudável
contraditório de posições, potenciando incertezas e desincentivos, não dando
margem a que a lei da oferta e da procura lime arestas e expurgue eventuais
desconformidades, é não deixar também o mercado funcionar, para além de
poder comprometer o empreendedorismo e a criação de emprego.
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28 Reunião de Câmara, 82ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Alteração das datas das reuniões camarárias (26);
- Obras dos SMAS em S. Pedro/ Capela de São Lázaro;
- Incêndio nas instalações da Tratolixo;
- Depósito de entulhos e armazéns na Urbanização da Anta;
- Poda de árvores na Rua Dr. Custódio Ferrer Brites, no Cacém;
- Situação dos espaços verdes/públicos na Quinta do Mirante;
- Contas dos SMAS.

•

Press-release “ Afinal tínhamos razão!- Adiada a votação do Regulamento
dos transportes turísticos”

Apesar de na última Reunião Camarária (19 de Abril) ter sido aprovada por
maioria a proposta de Regulamento de transportes de índole e fruição turística,
acabaria a mesma por ver-se retirada da Ordem do dia da Sessão da Assembleia
Municipal de ontem, 27 de Abril.
Tendo naquela ocasião suscitado o voto Contra do Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida”, sustentado sobretudo por discordâncias relativamente à
metodologia seguida e ao afunilamento de todo o processo, baixaria a proposta à
Comissão Especializada de Obras Municipais, Gestão do Espaço Público,
Segurança e Proteção Civil, que deliberou não emitir parecer.
As razões ontem invocadas para não o terem feito, reivindicando que fossem
recolhidos contributos e ouvidas as partes interessadas no sentido de limar
algumas arestas e melhorar a versão final de um Regulamento que todos
consideram necessário, vieram alinhar com o que tínhamos defendido: regular
sim, mas não assim!
Salientámos naquela ocasião não apenas fragilidades várias como recomendámos
o alargamento do prazo para um efectivo e profícuo envolvimento dos
interessados, fazendo jus aos princípios que subscrevemos de promoção duma
cidadania ativa e dum modelo de governação local assente na democracia
participativa.
Tal como no caso do IMI majorado a razão voltou a estar do nosso lado!

Maio
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4 9 Reunião de Câmara, 83ª – Ordinária e Privada
5
•

Press-release “Dar razão à razão! - A propósito do Regulamento dos
transportes turísticos”

Foi hoje novamente submetida a deliberação do Executivo Camarário o
Regulamento para Transporte de Índole e Fruição Turística, mas desta feita com
alterações que se viram consagradas naquilo que é, para todos os efeitos, uma
nova versão, melhorada e onde se viram plasmadas algumas das que se tinham
visto reivindicadas.
De ressalvar que as sugestões e contributos já tinham sido apresentados,
alinhando, aliás, com algumas das ideias que defendemos, mas sobretudo
correspondendo às preocupações dos operadores.
Louvamos, agora, que tenha havido o bom senso e a humildade para as acolher,
em resultado do envolvimento do sector a quem tinha sido criada a expectativa
de efectividade de participação na construção dum instrumento que se reclamava
com virtualidades para a regulação da actividade e de toda a dinâmica e
contestação que acabaria por suscitar.
E muito embora defendêssemos que se pudesse ter ido mais longe, o facto de ter
sido dada razão à razão (que assistia aos muitos operadores e a nós também),
justificou o sentido de voto hoje manifestado – a Abstenção -, não deixando os
autarcas do Movimento de contestar a metodologia seguida e de propor em sede
de Assembleia Municipal a introdução de outras alterações nas quais
reconhecemos pertinência.
Continuaremos a pugnar por melhorar o que merece ver-se melhorado e em dar
expressão à cidadania participativa.

15 Press-release “Sintra mantém o 6º lugar no ranking do
desempenho municipal. Sobe na categoria Negócios; Desce na categoria
Visitar”.
“(…) o sucesso de um município passa também pela sua estratégia para viver,
visitar e fazer negócios.”
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A propósito da anunciada entrega hoje (15 de maio) da distinção ao Município de
Sintra atribuída na 4ª edição da Bloom Consulting, importará precisar alguns
dados pertinentes e retirar necessárias e importantes ilações.
Porque é de justiça, lançando mão de uma expressão conhecida, olhar para o
copo e ver em que medida ele está meio cheio e também meio vazio, numa
perspectiva construtiva e de investimento em melhorias que se impõem.
Sintra mantém o 6º lugar no ranking do desempenho municipal; sobe na
categoria “Negócios” e desce na categoria “Visitar”.
Vale, pois, a pena, olhar para a evolução de Sintra ao longo destas 4 edições e
detalhar alguns resultados:
2017
Geral
6º
Negócios 9º
Turismo 12º
Viver
4º

•
•
•
•

2016
6º
10º
11º
5º

2015
7º
13º
15º
2º

2014
11º
18º
19º
5º

Sintra mantém o 6º lugar a nível nacional (a seguir a Coimbra e com Lisboa a
liderar);
Na variável Negócios, sobe, passando do 10º para o 9º lugar;
Na variável do Turismo, desce, passando do 11º para o 12º lugar;
Na rúbrica Viver, recupera também uma posição, do 5º para o 4º lugar, mesmo se
em 2015 ocupara o 2º!
Já no ranking regional, Lisboa confirma a sua hegemonia, seguida de Cascais e
com Sintra a manter a 3ª posição, conquistada na passada edição.
Na Área Metropolitana de Lisboa, Sintra fica em 4º lugar em Negócios e em 3º
lugar nas variáveis Visitar e Viver.
Uma última nota para o 16º lugar ocupado por Sintra em matéria de
atractividade para captação de novos investidores, turistas e novos residentes.
Com os resultados finais deste ranking a não só medirem a percepção sobre um
município, mas a pretenderem também classificar o desempenho da sua marca
duma forma tangível e realista, vê-se avaliada a performance municipal em
matéria económica, turística e social.
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Congratulando-nos naturalmente pelo resultado geral obtido pelo Município, a
análise da classificação registada nos indicadores coloca à governação local
acrescidos desafios sobretudo na imprescindível recuperação na variável Viver.
Se tivermos em conta que para ela são consideradas por exemplo, não apenas as
taxas de criminalidade, mas também o número de habitantes por centro médico,
a taxa de desemprego e o poder de compra de cada munícipe relativamente à
média nacional, oferecendo uma radiografia essencial do nível de qualidade de
vida dos munícipes, surge evidente que as políticas municipais ganham aqui uma
particular relevância, com consequências inerentes na identificação e gosto em
cá viver e na atractividade junto de outros.
E nessa matéria temos tido bastas oportunidades para nos demarcar do actual
executivo da Câmara, pugnando por maior investimento em diferentes áreas e
uma política fiscal mais justa que liberte rendimento disponível às famílias.
Também em matéria de Turismo, sobra para a gestão municipal uma
responsabilidade indiscutível na estratégia da marca, ainda para mais com o sinal
dado pela inflexão verificada na categoria Visitar, recomendando
reposicionamento de prioridades numa época em que Sintra tem conhecido um
acréscimo impressionante de turistas.
Tal como é referido no relatório (pelo Diretor Geral da Bloom Consulting) que “(…)
o sucesso de um município passa também pela sua estratégia para viver, visitar
e fazer negócios”.
O resultado conseguido por Sintra merece mais do que comemoração! Exige
visão e um paradigma diferenciador.

23 Reunião de Câmara, 84ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Abate de árvores na EN 117;
- Ponto da situação da aquisição da Quinta do Mont-Fleuri.
- Abordada a questão da gratuidade do parque de estacionamento de Massamá e
questionado se esta medida iria ser alargada a outros parques.

Junho
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2 Press-release “100 Milhões nos cofres. Câmara de Sintra, uma
aforradora voraz!”
100 Milhões de euros de saldo orçamental numa autarquia, é uma meta que se julgaria
à partida inalcançável.
Mas não o é! Pelo menos para Sintra e para o actual Executivo, já que foi até um pouco
mais do que essa soma o alcançado no final de Maio: 100.240.118,00!
Quase faz lembrar a questão das barreiras psicológicas, mas neste caso noutro sentido,
na medida em que parece haver uma propensão para as colocar com um grau de
superação cada vez mais difícil, mas que ainda assim se vão vencendo, em nome dum
superior interesse que parece mover este Presidente.
Mas não o dos munícipes; desenganem-se aqueles que, menos atentos, alimentavam
essa expectativa.
O superior interesse é o do aferrolhar, aferrolhar, mesmo se o mealheiro está prestes a
rebentar e como se de eficiência financeira se pudesse classificar.
Se não houvesse por onde gastar, até se entendia e aceitava. Mas não é o caso!
E mesmo se agora se tem gasto um pouco mais, é porque a proximidade das eleições a
tal incentiva, como a querer convencer os munícipes dum vigor que não existiu ao longo
de 4 longos anos. Tempo demais para tão pouco!
Em áreas tão vitais para a qualidade de vida dos sintrenses e para a afirmação
diferenciadora do Município, como sejam a Educação, o Desporto, a Saúde ou o Espaço
Público, o investimento foi nulo ou residual.
Ora não admira que quando não se quer investir, não se gaste e não se gastando, se
aforre, num ciclo multiplicador que torna esta Câmara Municipal de uma voracidade
aforradora sem par.
E o peso dos números deixa quedo qualquer um:
•
•
•
•
•

No final de 2013, o saldo orçamental foi de quase 24 Milhões€;
No final de 2014, multiplicou por 2 e ascendeu a mais de 48 Milhões€;
No final de 2015, cresceu para um pouco mais de 56 Milhões€;
No final de 2016, quase atingiu os 75 Milhões€;
E numa lógica imparável, era de 85 Milhões€ no final de Abril deste ano e atinge
agora, no final de Maio, o inacreditável: 100 Milhões€.

Mais palavras para quê?
É a força dos números a revelar a tibieza da visão para um Concelho que merecia mais.
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6 6 Reunião de Câmara, 85ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Situação das lixeiras na Rua da Carrasqueira, em Pero Pinheiro, em Algueirão
Velho e na estrada que dá acesso à localidade da Assafora.
- Situação dos contentores na Avª Miguel Torga, na Tapada das Mercês.
- Situação do lixo da empresa Ecolabor, em Fação.
- Situação de trânsito na Rua dos Cravos e Rua das Violetas, na Rinchoa.
- Situação identificado por munícipe relativamente às restrições do PDM na União
de Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem.
- Saudação desportiva a todos os clubes do Concelho que alcançaram marcas,
nomeadamente, a subida de divisão.
- Requerido o ponto da situação da EB de Ranholas, por conta do anunciado
encerramento e questionada a existência de outras situações.
- Situação da nova sinalética horizontal junto à entrada na EB Visconde de
Juromenha.
- Requerido um projecto de sinalização direccional e informativa no Bairro João da
Nora, na Idanha, com uma chamada de atenção para impedir a entrada de
trânsito pesado no bairro.
- Pedida a requalificação de berma na Rua 25 de Abril na Urbanização da
Samaritana, em Belas, visando o aumento dos lugares de estacionamento.
- Requerida a alteração do coberto vegetal nas margens da ribeira de Massamá,
no troço entre a Rua Direita e a Rua da Milharada, para substituir os choupos
existentes por outra espécie, tendo em conta a produção de algodão.

7 Press-release “Sintra e as suas comunidades em primeiro lugar!”
Foi submetida a deliberação na Reunião Camarária de 6 de Junho, uma proposta
de cedência da antiga Escola Primária de Almornos a uma Associação que
pretende desenvolver um projecto de acolhimento de cães e gatos, para dar
resposta ao dilema que se coloca aos idosos institucionalizados no que se refere
ao destino dos seus animais de companhia, com quem poderiam, assim, continuar
a relacionar-se.
Mesmo se as intenções podem ser estimáveis, a surpresa instalou-se quando nos
confrontámos com a circunstância dessa pretendida cedência ter como
destinatária uma associação… com sede em Serpa!
Não haveria no Concelho de Sintra, uma instituição receptiva em fazer daquele
espaço um pólo de actividades com interesse para a comunidade?
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Foram as mesmas desafiadas a candidatarem-se ao uso daquelas instalações, que
permitisse ao mesmo tempo sanar o estado de degradação em que se encontram
e responder a objectivos nos quais a autarquia reconhecesse valia?
Não! Não foram!
Ora, em face daquilo que nos parece uma manifesta desconformidade, ao não
valorizar primeiro aquilo que é feito no e para o Concelho por entidades
concelhias, o voto dos Vereadores do Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” foi Contra.
Porque somos CONTRA que a prioridade não seja Sintra e aqueles que a fazem!

19 Reunião de Câmara, 16ª – Extraordinária e Privada
26 Press-release “Um Hospital Eleitoral dito de proximidade”
1. O Movimento “Sintrenses com Marco seria sempre favorável à instalação de um
novo hospital em Sintra, independentemente da sua configuração e valências,
mesmo considerando imprescindível melhorar as condições de saúde ao nível dos
equipamentos, da construção de pontes essenciais entre as áreas da saúde, da
educação, do desporto e da ação social e defendendo, por isso, a descentralização
de competências do Ministério da Saúde para a Câmara.
2.

Mas este “Hospital de Proximidade” não responde satisfatoriamente às
necessidades reais do nosso Concelho, bastando para tal atentar na circunstância
dos munícipes de 8 freguesias (do norte do Concelho) poderem passar a estar a
coberto do hospital privado de Cascais. Ora isto não é proximidade e indicia o
reconhecimento prévio da incapacidade de resposta do novo equipamento,
contrariando as repetidas promessas do Presidente da Câmara Municipal.

3. A Assembleia Municipal foi instada com apenas 4 dias de antecedência para se
pronunciar sobre o “Acordo de Colaboração” a outorgar pelo Município com os
Ministérios das Finanças e da Saúde. Com antecedência semelhante foi recebida
uma síntese do Programa Funcional e tivemos acesso ao relatório elaborado pelo
Grupo de Trabalho nomeado por despacho governativo e que integrava um
representante do Presidente da Câmara.
4. Ora a pressa do Executivo impediu que a Comissão competente da Assembleia
pudesse analisar e emitir parecer sobre a matéria, tudo porque estava já marcada
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uma cerimónia, obviamente de cariz eleitoralista, para a assinatura do
supracitado acordo.
5. Quanto ao envolvimento financeiro da Câmara, parece-nos escandaloso que a
Câmara, para além de ceder os terrenos necessários e garantir as acessibilidades,
como lhe compete, tenha aceitado assumir responsabilidades adicionais da
ordem dos € 30 milhões para a construção do edifício, substituindo-se às
competências do Governo, o qual se limita a financiar o equipamento do Hospital.
6. Não admira, contudo, que o Governo tenha transferido aqueles avultados
encargos para o Município, pelo simples facto do Ministério das Finanças e
também o da Saúde constatarem que a Câmara Municipal dispunha em
excedentes orçamentais do triplo do valor que lhe estavam a cometer...
7. Em suma, aqueles Ministérios devem ter concluído que, não tendo a Câmara
Municipal capacidade para aplicar os enormes excedentes orçamentais de que
dispõe nem para os devolver em parte significativa aos contribuintes, então que
os aplique no Hospital e assim contribua para aliviar o défice orçamental do
Estado.
8. Os munícipes de Sintra contribuem duplamente para um bem que deveria
decorrer da aplicação dos impostos que lhes são cobrados: pagam-nos e ao invés
de usufruírem por essa via de benfeitorias essenciais à melhoria da sua qualidade
de vida, volta a ser o excedente orçamental gerado pelos seus impostos que vai
viabilizar a construção do hospital.
9. Conclui-se que esta Câmara do PS ou fez um verdadeiro frete ao Governo do PS
à custa dos contribuintes sintrenses, ou então não teve argumentos nem
capacidade negocial para evitar este verdadeiro esbulho, para mais adiando para
o Executivo saído das próximas eleições de 1 de Outubro a satisfação, ao longo do
próximo mandato, do essencial dos elevados encargos indevidamente
comprometidos.
10. Quanto aos aspectos técnicos, desde logo o modelo de gestão hospitalar não
deixa margem para dúvidas: o novo equipamento não é mais do que uma
sucursal do Hospital Amadora-Sintra pois refere inequivocamente o Acordo de
Colaboração em causa que este “irá assegurar a gestão e o funcionamento do
Hospital de Proximidade”. Sendo públicas e notórias as diversas fragilidades do
Hospital Fernando da Fonseca, não nos parece que este cordão umbilical seja
promissor.
11. Caberia também analisar na especialidade, em sede de Comissão, alguns aspectos
que merecem esclarecimento por parte das autoridades de saúde, insusceptíveis
de serem prestados pela Câmara, aspectos esses que são motivo de forte
preocupação, designadamente:
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a. A justificação para apenas 60 camas;
b. O que significa urgência “básica” ou, por outras palavras, que situações é
que são excluídas deste tipo de urgências;
c. A razão de, aparentemente, não estarem considerados os "cuidados
intensivos” e especialidades como a dermatologia, a
ginecologia/obstetrícia, a neonatologia, a anatomia patológica, a
imunoterapia, a imagiologia, a infecção VIH e a psicologia;
d. O papel do Hospital de Cascais que, aparentemente, continua a assumir
especialidades relevantes aos utentes de várias Freguesias do nosso
Concelho, como sejam a obstetrícia, a ginecologia, a pediatria e a
neonatologia e que poderá continuar a ser objecto de opção mesmo
depois de construído o novo hospital.
12. O desígnio de garantirmos aos sintrenses cuidados de saúde pública de
qualidade deveria unir-nos na busca de soluções e compromissos satisfatórios,
na salvaguarda de um direito fundamental, consagrado na Constituição da
República: o direito à Saúde.
Mas o atribulado processo conduzido pela Câmara Municipal tem sido
precisamente o contrário, pelo secretismo que envolveu a operação e pelas
conclusões muito insatisfatórias a que chegou no plano operacional e
manifestamente escandalosas no plano financeiro.
13. Para mais o problema da Saúde em Sintra não se esgota na construção do
Hospital de Proximidade, que fica aquém do desejável e das promessas reiteradas
mas incumpridas do Dr. Basílio Horta. Por exemplo podemos constatar que, dos 5
centros de saúde prometidos, apenas um se encontra em construção, enquanto
os outros existem nos “outdoors” e na propaganda do Executivo.
14. Sem prejuízo das nossas profundas reservas aos aspectos muito negativos deste
processo, não obstaculizámos para que não subsistisse qualquer desculpa para
que o processo não avançasse, reiterando-se a posição favorável à aprovação do
Acordo em apreciação, na medida em que seríamos sempre favoráveis à
instalação de um novo hospital em Sintra, independentemente das suas
características.
15. Estaremos atentos ao início do processo e esperamos merecer a confiança dos
sintrenses para melhorar no próximo mandato as condições e a capacidade de
resposta deste equipamento e assim proporcionar o melhor serviço possível aos
utentes.
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27 Reunião de Câmara, 86ª – Ordinária e Pública
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Abordada a questão do abate de árvores em Morelena, na EN 117;
- Abordada a questão da AUGI 104 de Valdinháguas, no que se refere ao teor
do Despacho 10 do Sr. Presidente, já que se encontra pendente o parecer
jurídico;
- Questionada a situação da manutenção dos espaços verdes na Quinta do
Mirante;
- Levantada a questão relativa à situação dos parques infantis e à fiscalização
das suas condições técnicas, ressalvando a necessidade da Câmara retomar as
verificações técnicas de rotina;
- Situação da deficiente recolha dos RSU’s nas freguesias de Monte-Abraão e
Massamá;
- Pedido de informação sobre o funcionamento do aterro ilegal junto à
Urbanização da Anta, na Idanha.

Julho

6 Press-release “Promessas adiadas também na Educação!”
Em 2013, no âmbito da sua candidatura às Autárquicas, o Partido Socialista, através
do então candidato Basílio Horta, identificou várias áreas como eixo privilegiado
daquela que seria a sua intervenção, caso ganhasse.
Uma das eleitas na área da Educação - que constaria aliás no jornal de campanha,
pela sua importância e impacto -, prendia-se com o reforço do programa de
distribuição gratuita de livros escolares.
Ora em 4 anos e igual número de orçamentos, com excedentes orçamentais nunca
vistos que engordaram saldos bancários, também esta medida, que se inscreveu
nas promessas do agora Presidente, não conheceu concretização.
Aquilo que foi prometido ficou adiado e inscrito no rol das intenções.
Este Executivo limitou-se, aliás, a prosseguir a política social iniciada nos mandatos
anteriores, sob iniciativa de Marco Almeida, que visava diminuir os encargos das

161
WWW. MARCOALMEIDA. NET

famílias com a educação através da oferta dos manuais aos alunos do 1º ciclo. E
nada mais.
Nem mesmo um ou dois manuais para os alunos do 2º ciclo. Nada!
E nem sequer a circunstância de no início do ano lectivo 2016/2017 ter sido decidido
pelo governo a oferta dos manuais a todos os alunos do 1º ano do 1º ciclo permitindo que a dotação do orçamento municipal para tal consagrada não fosse
despendida -, motivou o Executivo actual a canalizar essa poupança para as famílias,
aliviando o seu encargo.
A lógica revelou-se sempre a mesma: amealhar, amealhar…
Numa Câmara onde se apregoam os milhões e os apoios sociais, exigia-se mais!
E seria mais, porque representa muito, o que o Movimento “Sintrenses com Marco
Almeida” defende, retomando aquilo que era também uma das suas propostas nas
últimas Autárquicas e que agora naturalmente reedita com a mesma convicção,
comprometendo-se a fazê-lo, ao contrário de Basílio Horta que, em 4 anos e com a
folga orçamental que se conhece, não materializou também essa promessa, de que
fez bandeira na anterior campanha.
A insinuação de que o tínhamos feito de forma inconsequente não colheu nem tem
que colher.
Quem lançou a medida, sabe muito bem do que fala e basta uma projecção para
perceber o tamanho da despesa, perfeitamente acomodável no orçamento
camarário: apostados em assumir o alargamento faseado da oferta, o encargo
inerente à oferta dos manuais aos alunos do 5º ano, corresponderia a uma ordem
de grandeza de 500.000 euros.
E o seu cumprimento gradual faz parte dos nossos compromissos.

11 Reunião de Câmara, 87ª – Extraordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Abordado o assunto da Urbanização Vale Mourão, localizada nas freguesias de
Cacém e Rio de Mouro, no que diz respeito à recepção das urbanizações por parte
da CMS e á ausência de manutenção da mesma;
- Requerido o ponto de situação relativo ao impasse verificado quanto ao destino
da zona conhecida por “terrenos da Universidade Católica”, na freguesia de Rio de
Mouro;
162
WWW. MARCOALMEIDA. NET

- Apresentada a Recomendação para atribuição da Medalha de Mérito Municipal
à Associação de Reformados de Lourel;
- Questionado o ponto da situação relativa ao entroncamento na EN9, nas
localidades de Rebanque e Ermida, a propósito da ausência de abrigo e passadeira
para peões, bem como alteração do itinerário do transporte de autocarro;
- Situação do trânsito na Rinchoa, na Rua dos Cravos e das Violetas, atendendo à
discrepância de informações prestadas pelo Executivo da CMS e da Junta de
Freguesia;
- Abordada a situação do Canil Ilegal de Cortegaça e as consequências ao nível do
saneamento, provocadas por acumulação de pelos dos cães;
- Abordada a questão dos atos de vandalismo verificados nos carros retirados da
via pública e agora parqueados nas antigas instalações da Messa;
- Questionada a situação relativa ao impacto das medidas preventivas do PDM no
licenciamento de obra duma moradia junto à localidade da Terrugem, atendendo
a que a mesma dista 35 mts da moradia mais próxima, exigindo aquelas 25 mts de
distância máxima.

- Apresentação de Recomendação para atribuição de Medalha de Mérito
Municipal à ARPI de Lourel:
Considerando que:
A Associação de Idosos, Reformados e Pensionistas de Lourel é uma pessoa
colectiva de carácter particular e sem fins lucrativos e de reconhecida utilidade
pública, constituída em 7 de Julho de 1992, tendo completado 25 anos de
existência, com sede na Estrada de S. Romão, Lourel, União das Freguesias de
Sintra, a qual tem por objecto estatutário ”… o apoio e promoção do bem-estar
das pessoas idosas, reformados e pensionistas e … abrange os lugares de Lourel,
Ral e Campo Raso”;
•

•

•

Sob direcção de Helena Silva, conhecida por Lena Raposa, António Damásio,
António Pedro Lopes e Marcelino Albino, que decidiram lutar por uma causa: uma
associação de idosos, um local onde os seniores pudessem partilhar as suas
histórias, passar o tempo;
A associação começou por funcionar numa garagem cedida gratuitamente por
Lena Raposo e, mais tarde, devido às boas relações com o Presidente do Sporting
Clube do Lourel, José Ribeiro, passaram a utilizar um espaço no complexo
desportivo, espaço esse onde até hoje mantém as suas atividades;
A Associação tem procurado, ao longo dos anos em que tem exercido a sua
actividade, dar resposta às necessidades básicas do indivíduo, em particular, dos
seniores, num espaço de convívio, onde se fomentam as relações pessoais e de
interajuda;
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A Associação gere o centro de dia, tendo criado, assim, respostas alargadas e
dirigidas às necessidades da comunidade sénior.
Com cerca de 200 associados, é frequentada diariamente por 15 sócios, para além
do Grupo Coral “A Peninha”, com 33 participantes.
Desenvolve passeios de lazer e culturais, realiza almoços e jantares convívio,
tardes de lanches, confecciona jantares a pedido das equipas de futebol do
Sporting Clube de Lourel;
Presta apoio aos associados, transportando-os a consultas aos centros de saúde e
hospitais, a sessões de fisioterapia e vários serviços;
Apoia 6 crianças, com dificuldades escolares, aos sábados de manhã.
Considerando, por tudo isto que fica exposto, que representa uma inequívoca
vantagem para o Município ter no seu seio uma instituição com estas
características e atributos e que o nível de responsabilidade social que revela ao
longo do seu percurso de existência é merecedor do nosso reconhecimento e
louvor;
Temos a honra de propor - ao abrigo do exposto no Art.8º do Regulamento das
Distinções Honoríficas do Município de Sintra, aprovado pela Assembleia
Municipal de Sintra a 26 de Novembro de 2010 -, a atribuição da Medalha de
Mérito Municipal na categoria de Ação Social/Saúde, à instituição “ Associação
de Idosos, Reformados e Pensionistas de Lourel”, pelo serviço que
superlativamente vem prestando em matéria de ação social e pelo seu
inestimável contributo para uma Sintra mais solidária.

25 Reunião de Câmara, 88ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Abordada a questão das viaturas abandonadas na via pública;
- Abordada a questão da alteração do trânsito na Rua das Violetas e na Rua
dos Cravos;
- Salientada a pintura de zebra em cima de passadeira de peões, em frente da
entrada principal da EB Visconde Juromenha;
- A propósito da assinatura pelo Ministro do Ambiente João Pedro Matos
Fernandes, do contrato de cofinanciamento com nove empresas que
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promovem a utilização de fontes de energias mais limpas nos transportes
públicos coletivos de passageiros, foi questionada a ausência de qualquer das
empresas que operam em Sintra nesse conjunto e inquirido se estava prevista
alguma coisa num futuro próximo.

Press-release “O saque de dinheiro às famílias pelas Câmaras Municipais”
A divulgação hoje do “saque” de dinheiro às famílias pelas Câmaras Municipais não
constitui verdadeiramente uma novidade para nós, na medida em que, no que se
refere ao Município de Sintra, tivemos oportunidade durante estes quase 4 anos de
defender maior justiça fiscal e comprovar o quanto significaria o alívio de alguns dos
impostos para o rendimento familiar disponível, com destaque para o IMI, a
aplicação cumulativa dos pressupostos do IMI Familiar e o IRS, através da diminuição
da percentagem de comparticipação a que a autarquia tem direito.
Ainda para mais com a folga orçamental que foi sendo cumulativamente alcançada, a
qual, para além de não ter sido reinvestida na melhoria da qualidade de vida dos
munícipes, permitia, com toda a justeza, a acomodação desta medida de redução dos
impostos, por que o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” sempre pugnou.
O sentido de responsabilidade com que sempre norteámos o exercício das nossas
funções, levou a que fundamentássemos as opções defendidas e as
contabilizássemos - para que não as classificassem como demagógicas – vertendo-as
em Moções defendidas em sede de reunião camarária.
Apenas com base num exemplo duma família com um rendimento médio, a viver
numa casa com um valor patrimonial dentro da média e com dois filhos, as contas
não suscitavam dúvidas, revelando que a aplicação do que era defendido pelo
Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” geraria um benefício anual de 345,24€.
Para quem não tem muito, este pouco é muito!
Com a eficácia financeira a depender também das receitas próprias, o peso dos
impostos cobrados no Concelho, dá uma ajuda inquestionável à classificação obtida
pelo Município nesta matéria.
É caso para dizer que o lugar no pódium que este Executivo conseguiu nesta categoria
e do qual se vangloria, considerando que “ (…) a solidez na gestão e nos princípios é
reconhecida”, se faz também e sobretudo à custa dos Sintrenses e do quanto esta
Câmara os impele a pagar, ao arrepio dos princípios de justiça social.

Agosto
165
WWW. MARCOALMEIDA. NET

2

Reunião de Câmara, 89ª – Ordinária e Privada

- Abordada a questão da requalificação do Pavilhão Municipal da Serra das Minas;
- Pedido o ponto de situação sobre a revisão do PDM;
- Abordada a questão da demissão da Direção do Centro de Ciência Viva de Sintra;
- Abordada a situação da relação contratual do Sr. Rui Mateus com a Câmara
Municipal de Sintra.
- Abordado o assunto relacionado com os custos relativos à Candidatura às 7
Maravilhas.

22 Reunião de Câmara, 90ª – Ordinária e Pública

Setembro

12 Reunião de Câmara, 91ª – Ordinária e Privada
Levantadas as seguintes questões antes do Período da Ordem do Dia:
- Pedido de informação relativo à cedência das instalações junto ao Canil
Municipal à GNR;
- Pedido de informação relativo às viagens ao estrangeiro pelos eleitos e
dirigentes municipais;
- Pedido o ponto da situação relativamente a uma matilha de cães na Rua dos
Vinhateiros, em Colares;
- Retomado o assunto de um acidente com uma munícipe numa Rua de Pero
Pinheiro e salientado que o buraco na via que o provocou ainda se mantém;
- Denunciada a falta de pressão no abastecimento de água nas Pracetas das
Mimosas e Amoreiras na localidade da Rinchoa;
- Questionada a situação relativa à segurança da população escolar residente nas
localidade de Ermida e Rebanque na UFAPPM;
- Solicitada a colocação de sinalização indicativa da Estção de Caminhos de Ferro
em vários locais na Vila de Sintra.

Press-release “Sintra: O estado a que o turismo chegou!”
166
WWW. MARCOALMEIDA. NET

Aos problemas de mobilidade que levam a engarrafamentos e a uma falta de
fluidez intoleráveis, por manifesta falta de soluções e alternativas para acesso
aos locais que constam do roteiro de visitas e a que se juntava a falta de
resposta em matéria de alojamento, tornando Sintra um destino obrigatório
mas sem a permanência dos turistas senão por um curto período, eis que
agora, em pleno coração de Sintra, no bairro da Estefânea e a partir duma
varanda sobranceira, se assiste a uma paisagem que não se quereria ver!
Com o seu futuro e sustentabilidade a dever-se questionar, não é,
seguramente, este o turismo que Sintra, com todos os créditos que já
capitalizou, deve querer!
E mesmo que haja a tentação de considerar que não há como controlar as
opções de vida de quem nos vem visitar, a autarquia não pode isentar-se
duma responsabilidade própria nesta situação.
A existência de imóveis sem utilização e em locais de grande centralidade é
um convite para que aconteça o que não se pode nem se deve deixar
acontecer. E se aqui são cerca de uma dúzia que vivem/pernoitam sem
dignidade, arredados das condições básicas e deixado entrever por uma
imagem que, fortuita mas dolorosamente se conseguiu captar, noutros locais
vá-se lá saber…
A falta de policiamento eficaz é também uma razão para se fazer com tanta
facilidade aquilo que se faz!
Sintra merecia mais! É preciso fazer mais!

26 Reunião de Câmara, 92ª – Ordinária e Pública
FINAL DO MANDATO
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