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Editorial

Caras e Caros Munícipes,

Cessou a vigência do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, tendo o Governo declarado a situa-
ção de calamidade, no âmbito da Pandemia da Doença COVID – 19 e por causa desta. 

Apesar de nos encontrarmos num período em que continuam a aparecer novos casos de contágio em Portugal e da 
imprevisibilidade quanto ao momento final da Pandemia, considerou o Senhor Presidente da República que não se jus-
tificava uma terceira renovação do estado de emergência, tendo o Governo declarado a situação de calamidade. 

Deste modo, o Governo estabeleceu um plano de levantamento, gradual e progressivo, das medidas de confinamento, 
tendo em vista mitigar o risco de retrocesso no êxito das medidas que têm vindo a ser adotadas desde 13 de março de 
2020 para o combate à Pandemia.

A Câmara Municipal empenhou-se, desde o primeiro momento, na tomada de decisões e iniciativas que localmente 
acompanhassem as medidas tomadas pelos órgãos de soberania, no caso o Presidente da República, a Assembleia da 
República e o Governo.

Foi com esse objetivo que a Câmara Municipal aprovou um conjunto de medi-
das de apoio às famílias, ao associativismo solidário, cultural, desportivo e 
parental, às Juntas de Freguesia e de higienização e desinfeção de espaços 
e edifícios públicos que representam, conjuntamente com a perda de receita 
direta que a situação de Pandemia tem vindo a determinar, um esforço orça-
mental superior a 3 milhões de euros.

Quero desde já agradecer a atitude profundamente responsável da esmaga-
dora maioria da população do nosso concelho, que, de forma muito empenhada, 
tem correspondido às complexas exigências e dificuldades do momento pre-
sente, bem evidenciada na forma como temos conseguido lidar com os resí-
duos urbanos, em que o nosso concelho é um dos que apresenta maior índice 
de recolha e tratamento, quer ao nível dos resíduos indiferenciados quer dos 
seletivos.  

A esse facto não serão alheios o elevado civismo dos nossos concidadãos, o 
esforço que tem sido feito no aumento da capacidade de deposição dos resí-
duos indiferenciados e seletivos e o trabalho que temos vindo a realizar ao 
longo dos anos, e que iremos retomar ainda este mês em todo o concelho, no 
sentido de alargar a rede municipal de ilhas ecológicas, com a colocação de 
mais equipamentos enterrados. 

Desta forma, melhoramos e qualificamos o nosso espaço público, que é de 
todos.

Sendo o tempo atual de início de levantamento das medidas de confinamento, 
e porque no nosso concelho continuam a registar-se, apesar de pontuais, mais 
casos de infeção, a Câmara Municipal irá promover o regresso à utilização 

Editorial 2

Linhas Gratuitas de Apoio 4

Educação: Apoio aFamílias e Entidades 5

Desinfeção de Ruas e Recolha de Resíduos 8

Obras e Requalificação Urbana 10

Medidas de apoio social 14

Orçamento Participativo 2020 19

Medidas de apoio à economia 20

Cultura e Desporto on line 21

Deliberações 24



MAI | JUN  |  2020 
3

pública, gradual, progressiva e prudente, de diversos espaços, equipamentos e serviços, com o objetivo fundamental de 
assegurar a saúde e a segurança de todos. 

Assim, os caminhos e passeios ribeirinhos e o Jardim da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, vão rea-
brir ao público e os funerais no Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira poderão realizar-se com a participação de 
cinco pessoas, para além dos familiares, cuja presença não poderá ser privada.

O Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira mantém-se encerrado ao público, exceto no período temporal compreen-
dido entre as 10 horas e as 11 horas, com um limite de presenças no local, em simultâneo, de 10 pessoas, devendo ser 
cumpridas as regras, orientações e recomendações estabelecidas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde. 

Relativamente aos demais Cemitérios do Concelho, competirá às Juntas de Freguesia adotar as respetivas medidas 
organizacionais, de acordo com os seus poderes de gestão, conferidos pelos contratos interadministrativos de delega-
ção de competências.  

Estamos também a trabalhar com as Senhoras e Senhores Diretores dos nossos Estabelecimentos de Ensino da rede 
pública, avaliando as necessidades que possam existir para assegurar que os jovens do 11º e do 12º ano regressem 
em condições de segurança às Escolas e para que os professores e funcionários não docentes tenham os materiais de 
proteção individual adequados, por forma a que se sintam seguros no desempenho das suas funções.

Continuamos a criar as condições necessárias para o regresso dos atendimentos municipais em regime presencial, 
em condições de segurança, não só para os trabalhadores municipais, mas também para todos os munícipes utentes.

Estamos, neste momento, empenhados na realização de testes em todos os Lares do concelho, aos utentes e respetivos 
funcionários, de forma a preservar a saúde e a vida daqueles que, durante tantos e tantos anos, contribuíram para a 
construção de uma sociedade mais justa e mais humanista.

A vida e a saúde de todos os munícipes é o nosso foco essencial de trabalho. 

Empenhamo-nos diariamente nas medidas e iniciativas que visam prosseguir esse objetivo, que está acima de qualquer 
outro. 

O nosso sucesso coletivo no combate à Pandemia depende da colaboração ativa de todos, apelando ao cumprimento 
do dever cívico de recolhimento, das regras de distanciamento físico e social e de higiene, e de todas as orientações e 
recomendações da Direção-Geral da Saúde, bem como à adoção dos cuidados necessários na deposição dos resíduos 
nos equipamentos de recolha.

Orgulhamo-nos do sentido de responsabilidade que todos têm demonstrado diariamente.

Fiquem todos bem!

ALBERTO MESQUITA

Editorial
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Criada linha gratuita de apoio aos idosos ou com mais de 55 anos

O Município de Vila Franca de Xira tem vindo a reforçar as medidas 
extraordinárias de apoio, no âmbito das boas práticas de coesão 
social, em resposta às situações de vulnerabilidade causadas ou 
emergentes da atual situação de combate à pandemia de COVID-
19. Foi assim criada uma linha telefónica gratuita de apoio, para 

esclarecimento de dúvidas e aconselhamento em geral, disponível 
através do número 800 210 119, destinada aos idosos ou população 
com mais de 55 anos do Concelho.
Através de um simples contacto telefónico, estes Munícipes, tam-
bém considerados pelas entidades de saúde nacionais como um 
grupo de maior risco face à COVID-19, podem receber informações 
e orientações, para ultrapassar esta situação excecional de com-
bate ao Coronavírus. Para além da recomendação geral: “resguar-
de-se, não saia de casa. Está em causa a sua saúde e a dos outros”, 
podem esclarecer todas as recomendações vigentes na prevenção 
da infeção pelo vírus, ou reforçar todas as outras relativas aos cui-
dados a respeitar, caso haja uma necessidade imperiosa de terem 
de sair à rua.
O objetivo geral será proporcionar um atendimento de maior pro-
ximidade a estes Munícipes, criando condições de apoio e encami-
nhamento adequado às necessidades que apresentem.
Se tem mais de 55 anos e precisa de ajuda, ligue-nos!
Estamos todos juntos!

Município de Vila Franca de Xira cria linha gratuita de apoio psicológico

Pandemia COVID-19

No âmbito das medidas extraordinárias de apoio que o Executivo 
Municipal criou para apoiar os munícipes em situação vulnerável, 
foi criada uma linha telefónica gratuita de apoio e encaminha-
mento psicológico, disponível através do número 800 210 117, de 
segunda-feira a domingo, das 9h às 20h. 
O objetivo desta linha é disponibilizar uma ajuda, acessível a qual-
quer pessoa e a partir de qualquer local, que facilite o desenvolvi-
mento de estratégias ativas de adaptação, minimizando o impacto 
negativo do isolamento. O confinamento determinado para o com-
bate à pandemia COVID-19 pode provocar sentimentos de ansie-
dade, medo, preocupação, entre outros. Neste contexto, há ainda a 
possibilidade de, em determinados casos, as circunstâncias des-

poletarem uma patologia ao nível da saúde mental ou até desen-
cadearem-se episódios de agudização em pessoas com patologia 
prévia. 
Esta linha telefónica de apoio psicológico assegura que as pes-
soas que se encontrem nesta situação de vulnerabilidade sejam 
escutadas e encontrem uma resposta adequada de suporte emo-
cional.  Para tal, é realizada uma intervenção assente num modelo 
de prestação de primeiros socorros psicológicos com vista a uma 
resposta próxima e imediata em situação de crise.
A intervenção assenta em quatro pilares de apoio e orientação: 
Tranquilizar (ajudar a acalmar, confortar e orientar); Conectar 
(recolher informações sobre possível rede de suporte de família, 
amigos, outros próximos); Informar (recursos existentes e incen-
tivar a sua utilização) e Confiança (esclarecer boatos e distorções, 
sempre que possível).
A operadora (psicóloga Municipal) poderá ajudar a diminuir a per-
ceção de isolamento; prestar suporte emocional e orientar estra-
tégias que promovam a adaptação à mudança e até às situações de 
crise. Estão ainda previstas abordagens que visem a promoção de 
perceções positivas, sentimentos de autoeficácia e de competência 
pessoal, indispensáveis para a vivência desta fase com tranquili-
dade. Ao nível do bem-estar, podem ainda ser abordadas soluções 
adaptativas aos efeitos do stress e da ansiedade, decorrentes da 
situação pandémica e das limitações que impõem à vida dos Muní-
cipes.
Ligue-nos, ninguém está sozinho!

Linhas Gratuitas de Apoio
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e os SMAS aprovaram, a 6 de março, o seu Plano de Contingência, no 
âmbito da pandemia COVID-19. O mesmo deu cumprimento às necessárias ações de prevenção, acompanhamento, 
intervenção e recuperação associadas a este vírus,  procurando minimizar a sua transmissão e o seu impacto neste 
Município, conforme as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e das Autoridades Nacionais.

Plano de Contingência aprovado a 6 de março
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Educação: apoio a famílias e entidades

Com o objetivo de ajudar as famílias do nosso Concelho a fazer 
face aos constrangimentos financeiros decorrentes da atual situa-
ção epidemiológica, foi decidido pelo Executivo Municipal alargar o 
prazo de pagamento das refeições escolares, referentes aos meses 
de fevereiro e março deste ano, até 30 de junho próximo. 
A medida faz parte de um conjunto de medidas extraordinárias, 
adotadas pela Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento que têm por intuito minorar o impacto da pan-
demia na vida das famílias, munícipes, instituições e empresas do 
Concelho.

Prazo de pagamento das refeições escolares prolongado até 30 de junho

Mesmo com o encerramento dos estabelecimentos de ensino, o 
Município decidiu continuar a servir às crianças e jovens dos esca-
lões A e B, bem como a filhos de elementos das forças de segurança 
e de profissionais de saúde, as respetivas refeições escolares, num 

total de cerca de 250 refeições diárias. A medida tem por objetivo 
ajudar as famílias do Concelho, em particular as que se encontram 
em situações de maior fragilidade, a lidar com as graves conse-
quências decorrentes da pandemia  COVID – 19.

Alunos dos escalões A e B continuam a ter garantidas refeições

O Plano Municipal de Emergência foi ativado no Concelho a 30 de março, na sequência da ativação do correspon-
dente Plano Nacional. O objetivo foi estabelecer os procedimentos a adotar para a coordenação técnica e operacional 
dos serviços e agentes da Proteção Civil, bem como dos recursos a utilizar, determinando ainda os procedimentos 
de coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança. 
Este Plano tem vindo a permitir ainda a adoção de medidas preventivas e especiais de reação, procurando melhorar 
a eficácia e a eficiência no combate à situação pandémica.

Plano Municipal de Emergência ativado a 30 de março



Visando amenizar as fortes consequências da pandemia COVID 
-19 na vida de algumas das Instituições do nosso Concelho, con-
cretamente aquelas que, ao longo dos últimos anos, têm vindo 
a ser parceiras do Município na oferta do conjunto de atividades 
que configuram o projeto “Escola a Tempo Inteiro”, foi deliberado 
um apoio extraordinário, no montante global de mais de 480 mil 
euros,  que visa garantir a sustentabilidade destas entidades, com 
o compromisso de garantia de postos de trabalho. A medida dis-
pensa também o pagamento da mensalidade correspondente a 
este projeto por parte dos encarregados de educação.
O projeto “Escola a Tempo Inteiro” pressupõe a ocupação de crian-
ças e jovens do nosso Concelho, nas escolas públicas, após o tér-

mino dos respetivos horários letivos, com um conjunto de ativi-
dades de animação e de apoio à família, que compreendem quer 
o enriquecimento curricular, quer a ocupação de tempos livres, 
para cuja prestação são estabelecidas, no início de cada ano letivo, 
um conjunto de parcerias de cooperação com diversas entidades.
Os apoios financeiros extraordinários agora concedidos permitem 
ainda assegurar que, num futuro que se espera próximo, conti-
nuemos a contar com os nossos parceiros para que, juntos, possa-
mos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver, 
e as crianças e jovens do nosso Concelho regressem a uma Escola 
a Escola a Tempo Inteiro, inclusiva, abrangente e de qualidade.

Apoios financeiros extraordinários no âmbito da “Escola a Tempo Inteiro”

No âmbito das medidas extraordinárias e urgentes de resposta 
à atual situação pandémica, entre as quais a suspensão das ati-
vidades letivas e não letivas presenciais, no âmbito do Estado de 
Emergência, foi criado pelo Ministério da Educação um regime de 
exceção para filhos de profissionais de emergência e hospitalar, 
onde se incluem forças de segurança, bombeiros voluntários e for-
ças armadas, que podem frequentar estabelecimentos escolares 
de referência, salvaguardando assim a sua guarda e prestação de 
cuidados. 
No caso do Município de Vila Franca de Xira, os estabelecimentos 
de referência são os seguintes:
• Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, Castanheira do 
Ribatejo | Escola Básica D. António de Ataíde
• Agrupamento de Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira | 
Escola Básica Dr. Vasco Moniz

• Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, Vila 
Franca de Xira | Escola Básica n.º 1 do Bom Retiro
• Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João 
dos Montes | Escola Básica do Sobralinho
• Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, Alverca 
| Escola Básica de Alverca - Malva Rosa
• Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Alverca | Escola 
Básica do Bom Sucesso
• Agrupamento de Escolas do Forte da Casa | Escola Básica Pro-
fessor Romeu Gil
• Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria | Escola Básica 
de Póvoa de Santa Iria Norte
• Agrupamento de Escolas de Vialonga | Escola Básica n.º 3 de 
Vialonga (Quinta das Índias)

Escolas recebem filhos dos profissionais de emergência e hospitalar
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Em articulação com as Direções dos Agrupamentos Escolares, foi 
feito um levantamento das necessidades dos alunos que não pos-
suem meios informáticos (ligações à internet ou equipamentos), 
tendo por isso maiores dificuldades de acesso a todas as formas de 
ensino à distância. Com base na informação recolhida, a Autarquia 
assegura a ligação à internet a cerca de 950 alunos do Concelho, 
abrangendo todos os níveis de ensino. 

No que respeita aos equipamentos informáticos, foi definido o 1.º 
Ciclo como prioridade, pelo que foram fornecidos perto de 500 
tablets a estes alunos, ajudando assim em primeiro lugar aque-
les que já não regressam à escola no presente Ano Letivo. Estes 
equipamentos foram remetidos aos respetivos Agrupamentos de 
Escolas, que irão encarregar-se da sua distribuição pelos alunos 
referenciados.

Ligações à internet e equipamentos informáticos 
aos alunos sem estes recursos

No âmbito das medidas extraordinárias em curso, a Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira aprovou a atribuição de apoios finan-
ceiros às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Con-
celho que mantêm protocolos com o Município  para a prestação 
de refeições e funcionamento de refeitórios.
Para além da sustentabilidade das instituições e da salvaguarda 
dos postos de trabalho, a medida tem ainda como objetivo a pres-
tação de apoio social à população em situação de maior vulne-
rabilidade, estimando-se que venham a ser servidas, em regime 
de takeaway, cerca de 4.000 refeições a munícipes e famílias que 
delas tenham necessidade. A população abrangida será a que 
tenha já sido identificada pelos Serviços Sociais, ou decorrente do 
contacto dos próprios junto dos Serviços Municipais, num trabalho 
em que se assegura também a articulação com instituições locais, 
para que ninguém fique esquecido.
Os montantes dos apoios correspondem a 100% do Protocolado, 
no caso do apoio ao funcionamento dos Refeitórios, e a 50% do 
protocolado, no caso da confeção e fornecimento de refeições, 
configurando um total superior a 285 mil euros.

Município apoia fornecimentos de Refeições e Refeitórios 
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Resíduos Urbanos – cuidados redobrados na deposição e recolha
O Município de Vila Franca de Xira apela a todos os munícipes, 
particularmente nesta fase de pandemia, que se respeitem os 
horários de deposição de resíduos (20h00-22h00) e que se asse-
gurem que os contentores fiquem bem fechados. Os resíduos 
produzidos deverão ser acondicionados em sacos bem fechados, 
devendo todo o material utilizado na higienização pessoal, como 
por exemplo, lenços descartáveis, estar particularmente prote-
gido. O objetivo é evitar ao máximo a propagação do vírus e sal-

vaguardar a saúde dos trabalhadores da recolha, também devi-
damente munidos de equipamento de proteção. Tendo em conta 
as contingências, podem ocorrer constrangimentos nos circuitos 
de recolha de resíduos urbanos, pelo que é muito importante que 
fiquem depositados dentro dos contentores. Colabore connosco, 
a nossa segurança depende de todos nós. O Município de Vila 
Franca de Xira agradece a compreensão e o esforço de todos.

Desinfeção de ruas e recolha de resíduos

Vila Franca de Xira tem o maior índice de recolha de resíduos na região de Lisboa 

O Concelho de Vila Franca de Xira, nesta fase de pandemia, e comparativamente com os volumes de resíduos recolhidos 
diariamente antes deste período, é um dos que apresenta maior índice de recolha de resíduos indiferenciados e seleti-
vos, entre os municípios da região de Lisboa com tratamento pela Valorsul S.A.
A capacidade de deposição tem vindo a ser continuamente aumentada por todo o Concelho, na sequência do investi-
mento municipal no reforço de equipamentos de recolha. Até final deste ano prevê-se um crescimento de 60m3 para os 
resíduos indiferenciados e 175m3 para os resíduos seletivos.
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Limpeza e desinfeção de espaços públicos reforçadas
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
atribuiu um apoio financeiro extraordinário 
às Juntas de Freguesia no valor de 25 mil 
euros/cada, contribuindo para o reforço 
da limpeza, desinfeção e higienização dos 
espaços públicos em todo o Município de 

Vila Franca de Xira.
A Autarquia está também a colaborar com 
a cedência de equipamentos de proteção 
individual (fatos, máscaras e luvas) assim 
como de hipoclorito de sódio - substância 
comumente conhecida como lixívia -, que 

consiste num desinfetante muito utilizado 
na limpeza e desinfeção de superfícies. O 
valor do material cedido às Juntas de Fre-
guesia acresce aos 25 mil euros de apoio 
extraordinário já referido anteriormente.
O Município de Vila Franca de Xira proce-
deu ainda à contratação de uma empresa 
especializada para reforço destes serviços 
de desinfeção do espaço público. Os tra-
balhos são acompanhados por um traba-
lhador do Município de forma a assegurar 
a coordenação e acompanhamento das 
áreas intervencionadas.
Pretende-se desta forma conter a disse-
minação do COVID-19, cumprindo as reco-
mendações da Direção Geral de Saúde, no 
que se refere à limpeza e desinfeção das 
superfícies de áreas comuns.

Desinfeção de ruas e recolha de resíduos

Alhandra

Cachoeiras

Forte da Casa

Sobralinho

Alverca do Ribatejo

Calhandriz

Póvoa de Santa Iria

Vila Franca de Xira

Castanheira do Ribatejo

São João dos Montes

Vialonga
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Requalificação Urbana e Paisagística 
da Av.ª Batista Pereira e Zona Adjacente

Investimento: 715.623,27€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: outubro’20

Alhandra

Eficiência Energética - Substituição 
da Cobertura da Piscina Municipal 

Investimento: 111.300,00€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Alverca 
do 
Ribatejo

Eficiência Energética - Isolamento Térmico 
das Coberturas dos Pavilhões Municipais

Investimento: 103.201,60€ (com IVA) 
Data de início: junho'20
Previsão de conclusão: setembro’20

Alverca 
do Ribatejo
e Forte 
da Casa

Remodelação da Rede de Abastecimento 
de Água e Saneamento nas Ruas Palha Blanco 
(Parte), João Baptista Correia (Parte) e do 
Mercado Municipal

Investimento: 194.931,42€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: agosto’20

Castanheira 
do 
Ribatejo
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Requalificação do Parque Infantil 
da Urbanização de São João, 
Castanheira do Ribatejo – 2.ª  fase

Investimento: 47.591,62€ (com IVA)
Data de início: maio’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Criação de Bolsas de Estacionamento 
na Rua João Lopes Raimundo e Rua Vieira da Silva

Investimento: 141.013,24€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: maio´20
Previsão de conclusão: agosto’20

Castanheira 
do 
Ribatejo

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
e Saneamento na Rua Antero de Quental 

Investimento: 114.743,95€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: abril’20

Forte 
da 
Casa

Prolongamento da Rede de Abastecimento 
de Água e Saneamento na Quinta do Bom Jesus 

Investimento: 73.789,68€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: julho’20

Sobralinho

Póvoa 
de Santa
Iria

Requalificação do Bairro Nascente do Cabo
 – Lote G1 e F1 a F6

Investimento:  100.558,46€ (com IVA)
Data de início: novembro’19
Previsão de conclusão: abril’20

Vialonga

Prolongamento da Rede de Abastecimento de Água 
e Saneamento para as Instalações do Novo Tribunal 
de Vila Franca de Xira 
(Antiga Escola da Armada)

Investimento: 63.203,56€ (com IVA)
Data de início: dezembro’19
Previsão de conclusão: abril’20 
– ainda não começou. Só após demolições

Vila 
Franca 
de Xira
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|  OBRAS EM CURSO
Requalificação da Praceta 
General Humberto Delgado – Bom Retiro

Investimento: 50.459,84 € (com IVA)
Data de início: maio’20
Previsão de conclusão: setembro’20

Vila 
Franca 
de Xira

Demolição de Edifícios (três) para as futuras instalações do Novo Tribunal Judicial 
de Vila Franca de Xira  (Antiga Escola da Armada)

Investimento: 189.740,00€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: agosto’20

Vila 
Franca 
de Xira

Remodelação do Parque de Campismo Dr. 
Jaime Marques Dias Simão - bungalows e 
zona envolvente 

Investimento:  226.606,76€ (com IVA)
Data de início: outubro’19
Previsão de conclusão: abril’20

Vila 
Franca 
de Xira

Reabilitação do Bairro PER do Bom Retiro – 
Eficiência Energética

Investimento: 395.988,57€ (com IVA)
Data de início: abril’20
Previsão de conclusão: outubro’20 

Vila 
Franca 
de Xira
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|  OBRAS CONCLUÍDAS

Requalificação e Conservação 
do Coreto de Alhandra

Investimento:   31.800,00€ (com IVA)

Alhandra

|  OBRAS EM CURSO
Reparação de Roturas na Rede de Abastecimento 
de Água, nos Ramais Domiciliários e Reabilitação 
Pontual de Troços de Condutas – Ano 2019/2020

Investimento: 155.626,55€ (com IVA)
Data de início: junho’19
Previsão de conclusão: junho’20

Concelho

Limpeza de Linhas de Água 2020 – Lote 1

Investimento:  59.048,89€ (com IVA)
Data de início: março’20
Previsão de conclusão: junho’20

Concelho

Execução de Marcas Rodoviárias - 2020

Investimento: 11.965,29€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: maio´20
Previsão de conclusão: outubro’21

Concelho

Casa do Músico – Requalificação de Edifício 
e Construção de Casa Modular Anexa 

Investimento:    234.726,46€ (com IVA)

Alverca
do
Ribatejo

Recargas de Pavimento 2019

Investimento:    351.919,99€ (com IVA«

Concelho



14
MAI | JUN  |  2020 

Pandemia COVID-19

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado 
garante refeições e alimentos a famílias carenciadas
A Câmara Municipal aprovou na reunião do Executivo de 1 de abril, 
o reforço dos apoios sociais no âmbito Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado (SAASI), em parceria com a 
Rede Social, nomeadamente através do reforço do apoio alimen-
tar, às pessoas carenciadas do Concelho. 
O Município intensificou a aquisição de bens alimentares, com 
vista a fazer face aos crescentes pedidos das famílias já referen-
ciadas pelo SAASI, que neste contexto de emergência de saúde 
pública apresentam maior carência, engrossando também os 
bens alimentares que estão a ser canalizados para os bancos ali-
mentares da Rede Social. A medida prevê ainda, nomeadamente 
nos casos cuja vulnerabilidade obriga a uma resposta imediata, 
o encaminhamento dos agregados para o serviço de refeições, 
disponibilizadas em várias escolas do Concelho e confecionadas 
pelas entidades da Rede Social.
O SAASI, implementado no Concelho desde 2016, consiste numa 
resposta social de proximidade aos munícipes. Este serviço qua-
lifica o atendimento, com vista a uma resposta mais eficaz e con-
certada, às pessoas e famílias, que se apresentam em contexto de 
vulnerabilidade social. Resulta de um protocolo assinado entre a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o Instituto de Segurança 
Social e 32 entidades da Rede Social do Concelho (Juntas e Uniões 
de Freguesia; Hospital de Vila Franca de Xira, Agrupamento de 
Centros de Saúde do Estuário do Tejo, Agrupamento de Escolas de 
Vialonga, Associações, IPSS e Coletividades do Concelho) e pro-
cura otimizar os resultados da intervenção social, rentabilizando 
os recursos existentes, disponibilizados através das entidades 
parceiras, o Atendimento e Acompanhamento Social. Enquanto 

medida de política social, constitui um espaço privilegiado de 
manifestação e diagnóstico das necessidades e dos problemas da 
população, os quais exigem uma intervenção continuada e global. 
O SAASI de Vila Franca de Xira rege-se pelos princípios do traba-
lho em parceria, territorialização da intervenção e participação de 
todos os intervenientes, centrando-se no indivíduo, na família e 
na comunidade, otimizando os resultados da intervenção social e 
rentabilizando os recursos disponíveis, tendo demonstrado, nes-
tes quatro anos de implementação, resultados muito positivos.
Os balcões deste Serviço funcionam nas sedes das Juntas de Fre-
guesia da área de residência dos munícipes ou através do e-mail: 
dss@cm-vfxira.pt.

Medidas de Apoio Social

No sentido de reduzir ao máximo as vul-
nerabilidades sociais, os serviços telefó-
nicos da Teleassistência promovidos pelo 
Município têm sido um apoio fundamental.
A Teleassistência dirige-se a  pessoas 
com mais de 55 anos, residentes no Con-
celho, em situação de isolamento social e 
dependência, sendo assegurada pela Cruz 
Vermelha desde 2016, visando proporcio-

nar uma resposta imediata em situações 
de urgência. 
Contribui ainda para retardar a necessi-
dade de recurso prematuro a equipamen-
tos residenciais ou sociais, garantindo ao 
mesmo tempo uma assistência, em tempo 
útil aos beneficiários e reforça a tranquili-
dade dos seus familiares, na sua tarefa de 
cuidar e proteger.

Cofinanciado pela União Europeia, através 
do projeto “Ativamente”, está atualmente 
a ser monitorizado com especial cui-
dado pelos Serviços Municipais de Coe-
são Social.  O número verde de apoio aos 
idosos (800 210 119) recentemente criado 
pelo Município é o contacto de referência 
para a obtenção de mais informações.

Serviço de Teleassistência reforçado para maiores de 55 anos isolados

Site da Cruz Vermelha Portuguesa
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Testes realizados em todos os lares de idosos

Mediante parceria entre a Câmara Municipal e o Governo, ultra-
passadas as dificuldades na obtenção do número de testes total 
necessário, decorre de final do mês de abril até ao início de maio a 
realização dos testes diagnóstico à COVID-19 para todos os lares 
do Concelho, independentemente da situação jurídica em que se 
encontrem. Trata-se de um universo de 1.800 pessoas, entre fun-
cionários e utentes.
Os testes à Covid-19 em lares de idosos foram feitos num pri-
meiro momento no Lar da Misericórdia de Alhandra, seguindo-
-se a Casa de S. Pedro em Alverca do Ribatejo, numa ação cujas 

prioridades foram determinadas pela Segurança Social e pela 
Autoridade de Saúde Local. Paralelamente a estas diligências, a 
Câmara Municipal envidou todos os esforços para adquirir mais 
testes, o que só nas datas referidas foi possível concretizar. Os 
testes foram realizados a todos os funcionários e utentes das 
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI’s) do Conce-
lho. Foram também abrangidas as IPSS’s com Unidade de Cui-
dados Continuados, assim como Instituições de Apoio a Pessoas 
com Deficiência, também com a vertente residencial.

Medidas de Apoio Social

Com recurso a meios próprios e através da central de compras da 
Área Metropolitana de Lisboa, a Câmara Municipal distribuiu numa 
primeira fase 12.100 máscaras, 540 batas, 333 viseiras e 94 óculos, 
numa medida que abrangeu 14 IPSS’s do Concelho com Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário 
e Unidade de Cuidados Continuados, assim como Instituições de 
Apoio a Pessoas com Deficiência, também com a vertente residen-
cial.
As Instituições Privadas com Estrutura Residencial para Idosos 
serão também apoiadas de acordo com as disponibilidades da 
Autarquia e com as necessidades que estas venham a manifestar.
Apesar das dificuldades na aquisição de Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI’s), a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
envidou todos os esforços no sentido de garantir a existência des-
tes equipamentos nos serviços municipais que deles necessitam, 
disponibilizando-se também para colaborar com as diversas Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) do Concelho 
no seu fornecimento.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira distribui 
Equipamentos de Proteção Individual pelas Instituições do Concelho
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265 camas e seis Centros de Acolhimento Temporário 
para resposta a necessidades de emergência

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do seu Ser-
viço Municipal de Proteção Civil, tem instalados seis Centros de 
Acolhimento Temporário de Emergência (CATE) no Concelho, com 
uma capacidade total de 265 camas, para resposta a diferentes 
necessidades da população, no contexto da pandemia por COVID-
19. Todas as estruturas dispõem de instalações sanitárias e con-
templam zonas para refeições e higiene pessoal.

No caso do Pavilhão Multiusos, e em caso de expressa neces-
sidade, o espaço poderá também evoluir para hospital de cam-
panha, com a colaboração e o apoio técnico do Hospital de Vila 
Franca de Xira.
Também em Vila Franca de Xira está em funcionamento desde 
março uma estrutura de apoio a pessoas em situação de sem-
-abrigo, com capacidade para 7 camas.

Medidas de Apoio Social

A 17 de abril foram conhecidos casos positivos de COVID-19 no 
Lar da Associação de Assistência e Beneficência Misericórdia de 
Alverca, entre utentes e funcionários. No total verificou-se a exis-
tência de 58 casos positivos – 39 utentes e 19 trabalhadores. A 
maioria dos casos positivos eram assintomáticos ou apresentam 
sintomatologia ligeira, pelo que não careceram de internamento 
hospitalar.
A situação foi prontamente acompanhada pela Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira, analisando-a com a Unidade de Saúde 
Pública de Vila Franca de Xira, a Segurança Social, o Hospital Vila 
Franca de Xira e os órgãos dirigentes do Lar da Misericórdia de 
Alverca.
A cargo da Câmara Municipal ficaram as seguintes medidas:
- Retirada de utentes e funcionários não infetados para uma uni-
dade hoteleira, garantido o seu alojamento e alimentação;
- Desinfeção das instalações do Lar;
- Reforço da entrega de equipamentos de proteção individual para 
a instituição.
- Alojamento em instalações municipais, para trabalhadores infe-
tados que pediram esse apoio;
Através da Segurança Social e de bolsas de voluntariado foram 
reforçados os recursos humanos de apoio da instituição. Outras 
instituições do Concelho mobilizaram-se para o fornecimento de 
refeições aos utentes infetados que permaneceram na instituição.
No dia 26 de abril, após deteção de mais 8 casos entre os utentes 
que se encontravam na unidade hoteleira, o Serviço Municipal de 
Proteção Civil assegurou o seu regresso ao Lar. Os idosos então 

transferidos não apresentaram sintomatologia para tratamento 
hospitalar.
Na unidade hoteleira ficaram ainda em quarentena um total de 19 
utentes não infetados e respetivo pessoal de apoio, continuando 
a estar a cargo da Autarquia todos os custos associados a esta 
medida, incluindo alojamento e alimentação.
No seguimento desta ação, a edilidade garantiu ainda a desinfe-
ção das instalações do hotel onde estes idosos estiveram aloja-
dos, bem como de todas as viaturas envolvidas no seu transporte.

Casos positivos em Lar de Alverca
Câmara Municipal contribui para encontro de soluções



MAI | JUN  |  2020 
17Pandemia COVID-19

Apoio Extraordinário a Instituições do Concelho das áreas Social, 
Cultural e Desportiva

O Executivo Municipal de Vila Franca de Xira aprovou medidas 
extraordinárias de apoio financeiro a entidades das áreas Social, 
da Cultura e do Desporto que têm parcerias com o Município no 
âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). 
No total serão entregues 155 mil euros em apoios financeiros 
extraordinários, distribuídos por 80 instituições.
A pandemia provocada pelo coronavírus – Covid-19, tem vindo a 
levar à ativação de vários regimes de exceção a que o Município de 
Vila Franca de Xira tem recorrido no âmbito da promoção e salva-
guarda do bem-estar de cidadãos e instituições Vila-Franquenses.
No caso do movimento associativo solidário sem fins lucrativos, 
destina-se uma verba extraordinária de 56 mil euros para 26 insti-
tuições. A mesma será aplicada a entidades de apoio a atividades 
de natureza social dotadas de interesse público Municipal, que 
promovam a saúde e prevenção de doenças, bem como a institui-
ções de prestação de serviços e apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade – potencialmente mais afetadas pela crise sanitá-
ria que estamos a viver.
Na Cultura, o montante total atribuído é de 24 mil euros, para 27 
instituições e seis tipologias de atividade. São elas: música popu-
lar, bandas filarmónicas, grupos de teatro, grupos musicais juve-
nis (orquestra e coro), grupos corais e folclore.
No Desporto, a contribuição excecional tem o valor de dez euros 
mensais por cada atleta federado que integre a respetiva insti-
tuição. O Município justifica o critério escolhido com a clareza do 
processo de identificação. Receberão este apoio 27 instituições de 
atividades desportivas.
No contexto de excecionalidade que atravessamos o Município de 
Vila Franca de Xira tem correspondido com um conjunto de medi-
das extraordinárias e temporárias, neste caso visando assegurar a 
continuidade e funcionamento destas 80 instituições na fase pós-
-pandemia.

Medidas de Apoio Social

O Município de Vila Franca de Xira aprovou atribuir, por mais um 
ano, um apoio financeiro às associações do concelho que desen-
volvem atividade cultural, desportiva e solidária, bem como a 
associações juvenis e de pais e federação concelhia.
O suporte financeiro, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo – totaliza perto de 645 mil euros distri-
buídos por 116 associações do concelho e relativos a 266 apoios 
específicos por área de atividade.
“É, por clara opção política da atual gestão Municipal, possível 
continuar a incentivar o trabalho associativo, reforçando mais 
uma vez as dotações existentes para apoio à generalidade dos 

subprogramas de apoio 
à atividade regular das 
associações”, justifica o 
Município.
Desde a criação do 
PAMA, em 2008, que a Câmara Municipal, no âmbito do apoio à 
atividade regular, já atribuiu uma ajuda financeira ao movimento 
associativo de cerca de 7,25 milhões de euros, além dos diver-
sos apoios logísticos e extraordinários dados ao longo dos anos, 
nomeadamente os mais recentes relativos às medidas extraordi-
nárias no âmbito da COVID-19.

Vila Franca de Xira apoia em perto 
de 645 mil euros as associações do Concelho



18
MAI | JUN  |  2020 

Pandemia COVID-19

No âmbito da situação de emergência de 
saúde pública provocada pelo combate à 
pandemia de COVID-19, o Executivo da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
atento ao impacto que as medidas geram 
no seio das famílias e do tecido social do 

Concelho, determinou a isenção do paga-
mento, entre março e junho de 2020, de 
todas as rendas habitacionais de natu-
reza social, no âmbito do arrendamento 
apoiado. 
A medida, que irá abranger 1035 famílias, 

tem como objetivo aliviar estes agrega-
dos familiares deste encargo mensal, de 
forma a minimizar os impactos negativos 
que o contexto desta pandemia tem pro-
vocado nos orçamentos domésticos.

Medidas de Apoio Social

Famílias isentas do pagamento das rendas sociais até junho

Acompanhando a Câmara Municipal nas ações tomadas para 
a contenção da COVID-19 e apoio à sociedade civil, os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento também aprovaram 
medidas no âmbito do seu serviço. Para além do tarifário social, 
as restantes medidas consubstanciam-se no seguinte:
-  Alargamento do prazo de pagamento da faturação relativa ao 
consumo de água, de cerca de 20 para 40 dias.
- Suspensão de cortes do abastecimento de água, por incumpri-
mento do pagamento da faturação em dívida. Assegura-se assim 
este bem essencial à população, independentemente da sua 

situação financeira atual. 
- Isenção de juros moratórios relativos à faturação emitida nos 
meses de abril, maio e junho, não acumulando esta isenção a 
meses anteriores.
- Não aplicação de juros a acordos de pagamento, até ao limite 
de 4 prestações, nos consumos mensais que não ultrapassem os 
500m³.
- Suspensão das leituras reais de consumo de água, procedendo-
-se à aplicação de estimativa. A media evita o contacto físico e por 
sua vez reduz possibilidade de contágios.

Consumo e pagamento da Água com medidas facilitadoras

Os Serviços Municipalizados de água e Saneamento têm em vigor medidas que auxiliam as pessoas 
com Rendimento Social de Inserção (RSI). As pessoas nesta situação têm direito a usufruir da chamada 
“Tarifa Social” da Água. Neste caso os munícipes têm isenção das tarifas fixas de venda de água e sanea-
mento e tratamento de águas residuais, bem como um desconto de 25% no preço do 1.º e 2.º escalão 
doméstico no âmbito da tarifa variável da água.

Isenções e descontos no âmbito da Tarifa Social da Água
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Orçamento Participativo 2020 – Uma oportunidade para Todos!

Pandemia COVID-19

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a promover mais 
uma edição do Orçamento Participativo (OP). Com uma verba dis-
ponível de 1.000.000,00€, pretende-se incrementar a participação 
dos cidadãos na escolha e decisão de projetos a implementar no 
Concelho.
O OP 2020 apresenta-se segmentado em três vertentes: Orça-
mento Participativo Geral (OPG), Orçamento Participativo para 
Entidades (OPE) e Orçamento Participativo Jovem (OPJ). No OPG 
são enquadrados os projetos que visem a execução de interven-
ções em todo o território concelhio, diferenciando-se do OPE, 
pelo facto deste último englobar apenas intervenções a realizar 
em entidades que prossigam fins públicos na área geográfica do 
município.
Estas duas vertentes do OP 2020 recebem propostas entre 1 de 
abril a 31 de maio do presente ano. As propostas poderão ser 
apresentadas através do Portal do OP (https://op.cm-vfxira.pt/), 
por correio eletrónico (op@cm-vfxira.pt), ou via CTT, endereçado 
para a Praça Bartolomeu Dias, n.º 9, 2600-076 Vila Franca de Xira.  
Os critérios de elegibilidade e outras informações estão disponí-
veis no Regulamento de Participação, disponível no Portal do OP, 
em https://op.cm-vfxira.pt/.

Quanto ao Orçamento Participativo Jovem (OPJ), o mesmo per-
mite aos jovens estudantes nas escolas do Concelho, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 17 anos, apresentar projetos que 
pretendam ver concretizados em qualquer local do município. O 
OPJ tem um calendário próprio. A apresentação de propostas por 
parte dos jovens realiza-se no decorrer do primeiro período do 
ano letivo 2020-2021.

A informação completa sobre estas medidas deve ser consultada 
no site do Município (em www.cm-vfxira.pt), salientando-se o 
seguinte:
- São reabertos ao público os caminhos e passeios ribeirinhos 
e o Jardim da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria. 
- O Cemitério de Vila Franca de Xira (único no Concelho sob ges-
tão da Câmara Municipal) permanece encerrado, exceto entre 
as 10h00 e as 11h00 e com um limite máximo de presenças no 
local de 10 pessoas em simultâneo. 
Continua a não ser permitida a realização de velórios. 
Quanto aos funerais (máximo de 2 funerais em simultâneo), vão 
passar a poder realizar-se com a participação de cinco pessoas, 
para além dos familiares (no caso destes, a sua presença não 
poderá ser privada).
- Relativamente aos demais Cemitérios do Concelho, caberá às 
Juntas de Freguesia adotar as respetivas medidas organizacio-

nais, de acordo com os seus poderes de gestão, conferidos pelos 
contratos inter-administrativos de delegação de competências.  
Permanecem também encerrados ao público os seguintes ser-
viços municipais, disponíveis através de atendimento telefónico, 
correio eletrónico e outros meios digitais:
- Serviços de atendimento presencial da Loja do Munícipe em 
Vila Franca de Xira e respetivas delegações em Alverca do Riba-
tejo e Póvoa de Santa Iria
Está assegurado o atendimento social presencial em situações 
muito urgentes e inadiáveis, mediante contacto telefónico ou 
eletrónico prévio. 
Outras reuniões ou atendimentos presenciais no âmbito do fun-
cionamento das demais unidades orgânicas municipais conti-
nuam suspensos. A Autarquia está a criar as condições neces-
sárias para o regresso dos atendimentos municipais em regime 
presencial, em condições de segurança, não só para os trabalha-
dores municipais, mas também para todos os munícipes utentes.

Do estado de emergência para a situação de calamidade
Alteração ao funcionamento de serviços e equipamentos 
no Município de Vila Franca de Xira

A partir de 3 de maio, por determinação do Governo de Portugal, o País entrou na situação de calamidade, após a cessação do 
estado de emergência. Numa primeira fase de levantamento das medidas de confinamento, a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira determinou a adoção de medidas que marcam o regresso à utilização de alguns espaços públicos, num processo que será 
gradual e prudente, tendo em conta registo diário de casos de infeção por COVID-19 no território concelho. 
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O funcionamento dos Mercados Municipais continua assegurado, 
mas com algumas medidas que visam uma circulação desimpe-
dida, sem aglomeração de pessoas, no seu interior. Para o efeito 
existe um maior controlo da lotação destes espaços, que foi expo-
nencialmente reduzida, e um único acesso, realizado apenas pelo 
portão principal de cada um, ficando as restantes entradas encer-
radas.

Acesso a bens essenciais
Mercados asseguram abastecimento 

Tendo em conta a presente conjuntura 
de pandemia e as suas consequências 
no desenvolvimento económico, tam-
bém agora confinado, a Câmara Munici-
pal avançou com medidas específicas, de 
forma a minimizar o impacto financeiro no 
comércio e empresas do Concelho. Assim, 
nos meses de abril, maio e junho é dada 
isenção integral do pagamento das rendas 
em estabelecimentos comerciais sitos em 
imóveis do Município, que se encontrem 

encerrados, bem como aos comerciantes 
instalados nos mercados retalhistas Muni-
cipais. Nos primeiros ficam abrangidas 
as cafetarias concessionadas em espaços 
municipais.
No que respeita aos mercados retalhistas 
Municipais, a medida abrange todas as 
lojas e bancas dos Mercados de Alhandra, 
de Vila Franca de Xira e de Castanheira do 
Ribatejo.
Qualquer destas isenções tem efeito ime-

diato não sendo, por isso, necessário qual-
quer procedimento por parte dos comer-
ciantes e/ou arrendatários.
Embora estas medidas imprimam um sig-
nificativo impacto financeiro na Autarquia, 
são tomadas num claro objetivo de auxílio 
à economia do Concelho, que não pode ser 
descurada. Espera-se que a atuação nesta 
matéria contribua para o fôlego necessário 
para a economia local voltar ao seu ritmo 
normal.

Apoio à economia local
Câmara Municipal suspende rendas a comerciantes instalados 
em imóveis e mercados municipais

Responsabilidade Social 
Câmara Municipal une esforços com empresas do Concelho
Da mesma forma que a Autarquia trabalha, diariamente e de acordo 
com as competências que lhe respeitam, no sentido de apoiar o 
tecido económico, tem vindo, nesta ocasião particular, a sensibili-
zar empresários e empreendedores para que, conjuntamente, pos-
sam dar o seu contributo. Os contactos visam reforçar a respon-
sabilidade social das empresas que pode, nesta difícil fase, fazer 

a diferença e beneficiar a comunidade. Dadas as consequências 
inevitáveis de uma pandemia naqueles que são os protagonistas do 
ambiente económico do Concelho, é altura de unir esforços para 
otimizar recursos e planos para implementação de medidas, não só 
de proteção e auxílio a toda a envolvente da atividade das empresas 
como das próprias, que exigem agora especial atenção.

Medidas de Apoio à Economia
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Bibliotecas Municipais do Concelho de Vila Franca de Xira 
contam “Histórias para ficar em casa”
A Rede de Bibliotecas da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
oferece a atividade “Histórias para ficar em casa”, em tempo de 
isolamento social em que toda a família deve ficar em casa. Atra-
vés da página de Facebook das Bibliotecas Municipais, sempre 
de 2.ª a 6.ª Feira às 11h00, os técnicos municipais contam uma 
história aos mais pequenos.
Esta é mais uma forma que o Município de Vila Franca de Xira 
encontrou para incentivar à leitura e também de promoção de 
uma atividade lúdica, entre outras, procurando assim ajudar a 
população a lidar com a atual situação de pandemia por COVID-
19, numa altura em que todos os equipamentos da Autarquia se 
encontram encerrados ao público.

Município de Vila Franca aposta em atividades on line 
em tempos de pandemia 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, de forma a colmatar 
o facto de todas as iniciativas de natureza cultural, promovidas 
pelo Município, terem sido canceladas até ao dia 30 de junho 
devido à atual situação da pandemia COVID, lançou um novo 
projeto musical online: “Músicos do Concelho em Casa”. Esta 
iniciativa consiste na apresentação de um mini-concerto de 30 
minutos, nas redes sociais e no canal de YouTube da Câmara 
Municipal, diariamente, de segunda-feira a sábado, pelas 21h00.
O projeto é composto por Paulo Brissos Acústico a Solo, Pramu-
sica Quarentine Project, Sertório Calado, Telmo Lopes, Pedro 
Carvalho e Pedro Soares Solos, Fábio S. Rodrigues, The Lucky 
Duckies, Nuno Ferreira Trio, Andrea’s White Van and the Melting 
Sugarless Candy, Pedro Mocho, João Serra, Nuno Duarte, André 
Teixeira, Ricardo Serra, entre outros. 
Aos domingos, também através das redes sociais e do canal do 
Youtube, será possível assistir a pequenas atuações da Banda 
Filarmónica do Ateneu Artístico Vilafranquense que acontece-
ram no decorrer do ano 2019, assim como no âmbito das Come-
morações dos 50 Anos da Banda do Ateneu.
Este são alguns dos contributos da Município de Vila Franca de 
Xira para continuar a promoção de atividades variadas, procu-
rando assim ajudar a população a lidar com a atual situação em 
que nos encontramos.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a publicar on line 
de forma regular, aulas de atividade física que pode fazer a partir 
de casa. Os vídeos estão disponíveis na página de Facebook da 
Câmara Municipal e também no seu canal no Youtube.
No atual contexto de pandemia por COVID-19 e em que a maioria 
da população se encontra em casa, é da maior importância que 
cada cidadão procure manter-se fisicamente ativo, sendo este 
um aspeto fundamental para a sua saúde física e mental.
Através destas aulas on line, que têm diferentes níveis de treino, 
diferentes atividades e estão dirigidas a diversas faixas etárias, a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira convida todos os utentes 
dos Complexos Desportivos Municipais do Município (que perma-

necem encerrados), mas também toda a população, a fazer o seu 
treino desportivo a partir de casa, contando com a orientação téc-
nica destes profissionais.

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira disponibiliza aulas 
de atividade física on line

Cultura e Desporto on line
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Já está disponível, no site da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, em http://exposicoes.cm-vfxira.pt, uma visita virtual à 
Exposição “Cheias de 67”, realizada pelo Município, através do 
seu Museu Municipal, e que esteve patente no Celeiro da Patriar-
cal em Vila Franca de Xira de 30 de novembro de 2019 até 13 de 
março deste ano.
Esta exposição resulta de um trabalho cuidado de investigação 
documental e de recolha de testemunhos de muitos residentes 
locais que partilharam as suas histórias e dos seus familiares, 

no contexto daquele que foi o pior desastre natural em Portugal, 
depois do terramoto de 1755. Esta visita virtual permite visualizar 
todos os conteúdos desta importante Exposição, que tem cura-
doria de Joaquim Letria, um dos jornalistas que à época esteve 
presente nos locais da catástrofe.
Numa altura em que todos os equipamentos culturais do Muni-
cípio de Vila Franca de Xira permanecem encerrados, fica o con-
vite para visitar ou revisitar, agora em modo virtual, a Exposição 
“Cheias de 67”.

Exposição “Cheias de 67” visite-a virtualmente

O Município de Vila Franca de Xira está nomeado em três cate-
gorias do Concurso 7 Maravilhas da Cultura Popular. As Festas 
do Colete Encarnado, a Lenda de Nossa Senhora de Alcamé e 
a Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte foram as candidatu-
ras validadas, respetivamente, nas categorias “Festas e Feiras”, 
“Lendas e Mitos” e “Procissões e Romarias”. Segundo infor-
mação da Organização das 7 Maravilhas da Cultura Popular, as 
votações terão início em breve, a fim de serem apurados os 140 
finalistas regionais.
Festas do Colete Encarnado
Festa carismática que se instituiu como marca do Concelho de 
Vila Franca de Xira. Um dos principais e peculiares ingredientes 
deste evento é a Tauromaquia, incluindo as esperas de toiros nas 
ruas da Cidade. A Homenagem ao Campino, a noite da sardinha 
assada, o convívio nas tertúlias, o fado e os grandes concertos 
são outros atrativos irresistíveis para viver esta Festa, que atrai 
anualmente centenas de milhar de visitantes à cidade de Vila 
Franca de Xira.
Lenda de Nossa Senhora de Alcamé
A lenda de Nossa Senhora de Alcamé conta a história de um cam-
pino salvo da mordedura de uma serpente por Nossa Senhora da 
Conceição que teria intervindo fechando a boca da serpente com 

uma maçã. Por esta razão, Nossa Senhora de Alcamé é conside-
rada a padroeira dos campinos e, por extensão, também dos vari-
nos (famílias de pescadores originários da zona da ria de Aveiro 
que se foram fixando no estuário do Tejo), que normalmente par-
ticipavam na romaria a Nossa Senhora de Alcamé. 
Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte
A Capela dedicada ao Senhor Jesus da Boa Morte, construída no 
século XVI, fica no alto do monte do lugar de Povos, a norte da 
cidade de Vila Franca de Xira, numa colina com vista privilegiada 
para a Lezíria e o Tejo. No âmbito do culto do Cristo Morto, que 
se acentuou nos finais do séc. XVIII, realizam-se festividades e 
uma Romaria em sua honra na quinta-feira de Ascensão, feriado 
municipal no Concelho. 

Vila Franca de Xira com três nomeações 
às 7 Maravilhas da Cultura Popular
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   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Fomos surpreendidos, de forma 
inesperada e abrupta, com a 
Pandemia da doença COVID – 19. 

Esta situação dramática, que 
é inédita na nossa História 
contemporânea, está a ter 
consequências particularmente 
severas na nossa vida comunitária, 
económica e social. 

O Município adotou um conjunto 
de medidas extraordinárias e 
excecionais no âmbito da promoção 
e salvaguarda da saúde pública, do 
apoio às famílias, aos trabalhadores 
municipais, às Juntas de Freguesia, 
às empresas e ao movimento 
associativo educativo, solidário, 
cultural e desportivo, que, no seu 
conjunto, representam um esforço 
orçamental significativo, superior a 
3 milhões de euros. 

Entre as inúmeras iniciativas 
adotadas, destacamos o reforço 
da limpeza e desinfeção de 
espaços e edifícios públicos, 
a instalação de 6 centros de 
acolhimento de emergência com 
260 camas, a realização de testes 
aos Lares de Idosos do Concelho, 
abrangendo cerca de 1450 utentes 
e funcionários, a disponibilização 
de equipamentos de proteção 
individual às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
e de apoio à deficiência, a atribuição 
de acessos à Internet a cerca de 900 
alunos e de 480 Tablets às crianças 
do primeiro ciclo e as isenções e 
reduções de taxas, preços e rendas.

A Autarquia decidiu manter o 
planeamento das obras a executar, 
como contributo para a dinamização 
da economia e para a manutenção 
do emprego. 

Salientamos as obras relativas 
à remodelação da Escola Básica 
Álvaro Guerra e aos arranjos 
exteriores da Escola Básica de 
Arcena, à requalificação da Avenida 
Baptista Pereira, em Alhandra, 
da Avenida Infante D. Pedro, em 
Alverca do Ribatejo, e da Praceta 
General Humberto Delgado, em Vila 
Franca de Xira, à criação de novas 
bolsas de estacionamento na Póvoa 
de Santa Iria, e à remodelação do 
Pavilhão Multiusos das Cachoeiras.

Nesta difícil situação, 
continuaremos a trabalhar em 
prol do bem comum, construindo 
um Concelho melhor, e a todos 
desejamos muita saúde. 

No combate à pandemia: nem um 
direito a menos.
Caro(a) Munícipe (a),
O concelho de Vila Franca de 
Xira e o País, à semelhança do 
que se passa pelo mundo, vive 
momentos de incerteza e de grande 
complexidade, face à situação 
sanitária em virtude da pandemia 
COVID-19. 
Momentos que têm vindo a ser 
encarados com determinação por 
parte dos trabalhadores de vários 
sectores que têm desempenhado as 
suas funções, de forma a garantir o 
acesso por parte da população aos 
serviços essenciais à vida colectiva. 
Se por um lado se assiste a 
um discurso de valorização 
dos trabalhadores da chamada 
“linha da frente”, por outro lado 
assiste-se a um ataque brutal aos 
direitos e rendimentos destes e da 
generalidade dos trabalhadores e 
suas famílias. 
Com a conivência do Governo, os 
grandes interesses económicos 
e financeiros, que dominam 
sectores vitais da economia, forçam 
trabalhadores a requerer férias ou 
empurram-nos para lay-off. Por 
exemplo, na área dos transportes, 
vários operadores de transportes 
suspenderam a sua actividade, 
sem qualquer comunicação 
prévia, pondo em causa o direito 
à mobilidade e a obrigação de 
serviço público; ao mesmo tempo, 
sabendo-se que é na economia 
local que se gera muita riqueza 
e postos de trabalho, os micro, 
pequenos e médios empresários 
lidam com dificuldades e com 
ausência de respostas por parte do 
Governo.
É, por isso, necessário alargar a 
mobilização popular no combate 
ao vírus numa igualmente forte 
mobilização pela valorização do 
trabalho e dos trabalhadores e 
de defesa dos postos de trabalho, 
dos direitos - designadamente 
da contratação colectiva -, e dos 
rendimentos, desde logo com o 
aumento real dos salários e do 
salário mínimo nacional para os 850 
euros.
Uma última palavra às famílias 
das vítimas desta pandemia: os 
nossos sinceros sentimentos, e 
contem com a CDU, pela defesa 
de um serviço público de saúde 
universal, tendencialmente gratuito 
e com qualidade, que responda 
mais e melhor às necessidades das 
populações.

Os vereadores eleitos pela CDU
Atendimentos, com marcação 
prévia para: Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, nº 24, 1º Esq.|Tel.: 263 285 
623 | gav.cdu@cm-vfxira.pt   

Caro munícipe

O período que atravessamos não é 
favorável a ninguém. É o momento de 
nos unirmos, de nos protegermos uns 
aos outros.

A contenção deste vírus é essencial 
para que possamos regressar à nossa 
vida habitual, com saúde e alegria.

A Vereadora Helena Pereira de Jesus 
do PSD de Vila Franca de Xira que 
lidera a Coligação Mais, juntamente 
com o restante executivo da Câmara 
Municipal, tomou medidas por forma 
a prevenir o contágio e a proteger 
tantos os munícipes como todos 
aqueles que trabalham nos seus 
pelouros.

Destas medidas destacamos:

• Encerramento ao público dos 
serviços de atendimento presencial, 
mantendo-se em funcionamento o 
atendimento telefónico e por meios 
electrónicos;
• Reorganização interna dos serviços 
– garantindo os serviços essenciais, 
dando primazia ao teletrabalho;
• Suspensão de todos os 
atendimentos presenciais;
• Manutenção do funcionamento dos 
Mercados Municipais, limitando a sua 
lotação;
• Isenção do pagamento de taxas e 
rendas a pagar pelos comerciantes 
instalados nos mercados retalhistas 
municipais;
• Isenção do pagamento das rendas 
em estabelecimentos comerciais, 
sitos em imóveis municipais, que se 
encontrem encerrados;
• Suspensão temporária do 
pagamento de todas as rendas 
habitacionais de natureza social;
• Criação de linha gratuita de apoio 
psicológico (800 210 117);
• Reforço do serviço de 
teleassistência para os idosos;
• Criação de uma linha gratuita 
para pessoas com + de 55 anos de 
idade (800 210 119 / 96 980 00 55), 
para esclarecimento de dúvidas ou 
prestação de outras formas de apoio;
• Encerramento das aulas na 
Universidade sénior e reabertura no 
3º período com aulas on line;
• Criação de Espaço de Acolhimento 
Temporário para pessoas em situação 
de sem-abrigo.

#VamosTodosFicarBem
#fiqueemcasa

É possível fazer Mais!

Falem connosco, em: 
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
nº 29 – 2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 / Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt
A Vereadora da Coligação Mais

Helena Pereira de Jesus

Porque tempos extraordinários 
exigem medidas extraordinárias, 
passo a informar de algumas das 
propostas efectuadas pelo BE, 
através de mim, nas reuniões de 
Câmara de 1 e de 15 de Abril: 
1) Aumentar a capacidade do 
centro de acolhimento de pessoas 
na situação de sem abrigo, na 
freguesia de Vila Franca de Xira, 
para dar resposta às necessidades 
desta freguesia, e abertura de 
outros centros de acolhimentos 
noutras freguesias em que 
existem pessoas sem abrigo, 
nomeadamente no sul do concelho, 
na Póvoa de Stª Iria e Forte da Casa, 
tratando-se de medidas de saúde 
pública;
2) Melhorar a comunicação da 
Câmara através do seu portal web, 
da página do FB, Rádios locais e 
imprensa local, a informação do 
covid19 não está centralizada, está 
na página da protecção civil;
3) Identificar os alunos sem meios 
para assistir a aulas à distância 
(computador e Internet), e 
assegurar aos mesmos os meios 
para poderem completar o 2º 
período e assistirem ao 3º período 
em ensino à distância, por exemplo 
mobilizando os computadores 
existentes nas escolas que não 
estejam a ser utilizados por 
estarem fechadas;
4) Preparar equipamentos da 
câmara e edifícios públicos, 
preferencialmente, por exemplo 
as quintas municipais e o parque 
de campismo, e se necessário 
requisitar as instalações de hotéis e 
alojamento local para proporcionar 
as quarentenas aos lares de 3ª 
idade, que não tenham condições 
para assegurar essas medidas 
profiláticas, até ao fim da pandemia;
5) Preparar os pavilhões 
desportivos do concelho para 
poderem funcionar como hospitais 
de retaguarda, no caso do hospital 
de VFX ficar sem capacidade de 
resposta;
6) Higienização de caixas MB, 
cabeçotes dos contentores do lixo 
e ilhas ecológicas, paragens de 
autocarro, estações de transportes 
públicos e elevadores públicos 
como os das estações da CP;
7) Fornecer kits de protecção e 
equipas de assistência médica e 
apoio a todos os lares de 3ª idade 
que o solicitem, legais ou informais.

A vereação do Bloco de Esquerda de 
Vila Franca de Xira 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 24, 
1º esqº 
2600-186 Vila Franca de Xira 
Tel.: 263 285 600 | Ext. 1990 /1991 
Email: vereador.cpatrao@cm-vfxira.
pt 
Telemóvel.: 961 069 419 
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Deliberações

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, 
do dia 2020/02/19

Ata nº 2/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/01/22
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento do Engenheiro Álvaro 
Barreto
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funciona-
mento municipal da Câmara Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Contribuição financeira estatutária/quotização para 
2020 – AMEGA - Associação de Municípios de Estu-
dos e Gestão da Água
Aprovado por unanimidade

Programa de Ocupação de Jovens 2020/21 – Verten-
tes de longa e curta duração
Aprovado por unanimidade

Apoio à constituição da nova associação "Gentes em 
Alhandra - Associação pelo Património"
Aprovado por unanimidade

Isenção do pagamento de taxas de emissão de 
licença de ruído e de licença para realização de 
espetáculos desportivos e de divertimentos públicos 
nas vias, jardins e demais lugares públicos – Socie-
dade Euterpe Alhandrense 
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
– Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente 
no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Estágio curricular – Curso de gestão e programação 
de sistemas informáticos – EPAD - Escola Profissio-
nal de Artes, Tecnologias e Desporto
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município – Adjudica-
ção e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Aluguer de estruturas e palcos para eventos do 
Município – Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Rua Casais de Santo António, nº 3 – 
Matos da Boiça Mata – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Sítio da Mata – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Casal da Abóia – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cedência para integração no domínio público – Rua 
Caminho do Marquês – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento do Casal do Álamo, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 5/2013-AUGI – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 159, do loteamento da Quinta da Ponte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 47, do loteamento da Fonte Santa – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 43, do loteamento do Casal da Serra – 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal sobre o lote 39P 
da parcela denominada por Terra do Pasteleiro, 
AUGI Zona Alta de Arcena, e criação de uma hipo-
teca resultante da unificação dos lotes 38P e 39P – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Demolição de 3 edifícios na antiga Escola da Armada 
(Marinha) para futuras instalações do Tribunal Judi-
cial – Vila Franca de Xira – Adjudicação, minuta do 
contrato e nomeação do coordenador de segurança 
e do diretor de fiscalização em obra 
Aprovado por unanimidade

Reabilitação – Habitação social – Eficiência energé-
tica – Bairro PER do Bom Retiro – Vila Franca de Xira 
– Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra – Vila Franca de Xira – Auto de visto-
ria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Refeições escolares – Ano letivo 2019/2020 – Adenda 
ao protocolo e reforço do compromisso de verbas – 
CBEI - Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca 
de Xira
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento da Escola a Tempo Inteiro – 
Consulta Pública
Aprovado por unanimidade

6ª Corrida Cidade de Alverca – Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo – Associação Portu-
gal Talentus
Aprovado por unanimidade

10º CIRA Hóquei e 30º XIRA Basket – Contrato-Pro-
grama de Desenvolvimento Desportivo – União Des-
portiva Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Campeonato Nacional de Kayak Polo – Contrato-
-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Alhan-
dra Sporting Club
Aprovado por unanimidade

Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de Arcena 
– Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo – Casa do Povo de Arcena
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção 
dos membros da CDU

Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de Casta-
nheira do Ribatejo – Contrato-Programa de Desen-
volvimento Desportivo – Juventude da Castanheira
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção 
dos membros da CDU

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
referente à reabilitação da pista de atletismo – União 
Atlético Povoense
Aprovado por unanimidade

Rota Histórica das Linhas de Torres – Candidaturas 
– Contribuições extraordinárias – RHLT - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras 
Aprovado por unanimidade

Ata do Prémio Literário “Alves Redol” 2019
Tomado conhecimento

Atribuição do topónimo "Rua do Pomar" – Rondulha 
– São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Caminho do Pomar" – Ron-
dulha – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa Custódio José da 
Bispa" – A-dos-Potes – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Henrique de Faria" – 
A-dos-Potes – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Rui Carlos Pinho da 
Vitória" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Garagens" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua José Sabino Ferreira 
Lopes" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Antigo Pavilhão da 
Mague" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa do Tio Branco" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Escadinhas do Quintal" – 
Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Caminho do Rio Seco" – 
Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa das Areias" – 
Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa do Rio Seco" – 
Pinhal das Areias – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2020 – Edital
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2020 – Constituição da comis-
são coordenadora
Aprovado por unanimidade

Eventos e feiras 2020 – Constituição de fundos de 
maneio
Aprovado por unanimidade

Protocolo de parceria no âmbito do Programa Ope-
racional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
Aprovado por unanimidade

Resolução para a manutenção definitiva de 17 habi-
tações na AUGI Quinta do Alferes e Anexos – São 
João dos Montes 
Retirado da ordem do dia

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

EB2,3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa 
de Santa Iria, União das Freguesias de Póvoa de Santa 
Iria e Forte da Casa, pelas 9h30, do dia 2020/03/04

Ata nº 03/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/02/05
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro relativo à aquisição de 
viatura automóvel destinada ao transporte escolar 
– União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Acordo de revogação de protocolo de cedência de 
instalações em regime de comodato – Animar - 
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Local
Aprovado por unanimidade

Loja nº 10 do mercado retalhista de Alhandra - Não 
exercício do direito de preferência e autorização de 
mudança de ramo de atividade
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES
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Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente 
no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Aquisição de duas viaturas de RSU orgânicos - Adju-
dicação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Alteração à licença de loteamento denominado por 
Urbanização dos Carvalhos (Monte Sereno), titulado 
pelo alvará de loteamento nº 12/01, de 11/09 – São 
João dos Montes
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e o voto contra do membro 
do Bloco de Esquerda

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 81, do loteamento Terra da Pastoria – 
Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre os lotes B1 e B2, do loteamento da Arroteia – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB de Arcena - Alverca e EB/
JI da Vala do Carregado – Castanheira do Ribatejo – 
Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e cons-
trução de um novo pontão – Castanheira do Ribatejo 
- Auto de vistoria para efeitos de liberação parcial 
de caução
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
respeitante à requalificação e reposição de condi-
ções de segurança do ancoradouro – Alhandra Spor-
ting Club
Aprovado por unanimidade

Campeonatos Territoriais de Ginástica Acrobática - 
1ª divisão - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Associação de Ginástica de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Dia Paralímpico Municipal - Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo – Comité Paralímpico 
de Portugal
Aprovado por unanimidade

Entrega de ânfora romana ao Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira, por Fernando de Jesus Moreira 
- Apoio financeiro
Aprovado por unanimidade

Regulamento Interno do Museu do Neo-Realismo - 
Publicitação do início do procedimento e participa-
ção procedimental
Aprovado por unanimidade

9º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos 
de Vila Franca de Xira - Constituição de fundo de 
maneio temporário
Aprovado por unanimidade

Regulamento da Bienal de Fotografia de Vila Franca 
de Xira - Proposta de datas
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2020 - Constituição da 
comissão coordenadora
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2020 - Planta de implanta-
ção - Organização e procedimentos
Aprovado por unanimidade

Empreitada do "Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa 
e Ciclovia do Tejo" - Revisão de preços (definitiva)
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação da EN10 - Rede estrutu-
rante ciclável e pedonal - 2ª fase - Aquisição ami-
gável de duas parcelas de terreno sitas na Quinta do 
Galvão – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Proposta - A Educação, uma prioridade do Município 
de Vila Franca de Xira
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
da CDU, os votos contra dos membros do PS e da Coligação 
Mais e a abstenção do membro do Bloco de Esquerda

Proposta - Transferência complementar e compen-
satória para as juntas e uniões de freguesia promo-
vendo o reforço da sua iniciativa e capacidade de 
intervenção própria
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
da CDU, os votos contra dos membros do PS e da Coligação 
Mais e a abstenção do membro do Bloco de Esquerda

Moção - Dia Internacional da Mulher - Manifestação 
Nacional de Mulheres
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
da CDU e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos 
membros do PS e da Coligação Mais

Moção - Dia Internacional da Mulher - Em Defesa 
da Igualdade
Aprovado por unanimidade

Abertura de processo de inquérito
Aprovado por maioria, com 10 votos a favor e 1 abstenção

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, do 
dia 2020/03/18

Ata nº 4/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/02/19
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Henrique Cordeiro
Aprovado por unanimidade

Atribuição da Medalha de Valor Cultural Dourada a 
Américo da Silva Borda D'Água
Aprovado por unanimidade

Adesão do Município a protocolo de colaboração 
celebrado entre o Instituto dos Registos e do Nota-
riado, a Agência para a Modernização Administrativa 
e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça
Aprovado por unanimidade

Aditamento ao contrato de locação na modalidade 
de arrendamento urbano para fins não habitacio-
nais, com estipulação de prazo certo e duração 
determinada – Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Franca de Xira
Retirado da ordem do dia

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara 
Municipal para 2020
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção 
dos membros da CDU

Prestação de contas da Câmara Municipal do exer-
cício de 2019 – Relatório de gestão e demonstrações 
financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS e da Coligação Mais e a abstenção dos membros da CDU 
e do Bloco de Esquerda

1ª alteração modificativa ao orçamento, plano plu-
rianual de investimentos e plano de atividades e 
funcionamento municipal da Câmara Municipal para 
2020
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção 
dos membros da CDU

Prestação de contas dos SMAS do exercício de 2019 
– Relatório de gestão e demonstrações financeiras
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS e da Coligação Mais e a abstenção dos membros da CDU 
e do Bloco de Esquerda

1ª alteração modificativa ao orçamento e plano plu-
rianual de investimentos dos SMAS – 2020
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção 
dos membros da CDU

Remodelação da rede de abastecimento de água e 
saneamento nas ruas do Moinho e Sarmento Pimen-
tel (parte) – Alverca do Ribatejo – Concurso Público 
– Compromisso anual – Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação entre o Município e a Knine 
Service - Núcleo de Canicultura
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
– Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente 
no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Aquisição de equipamentos para deposição de resí-
duos urbanos biodegradáveis (RUB) para o Municí-
pio – Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Aluguer de estruturas e palcos para eventos do 
Município – Adjudicação e aprovação da minuta do 
contrato
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de manutenção preventiva, 
curativa e assistência técnica extraordinária dos sis-
temas de climatização do Município – Adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da garantia bancária referente à exe-
cução das obras de infraestruturas relativas à exe-
cução do arruamento de acesso ao edifício comer-
cial construído na estrada circular de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 12P, do loteamento Terra do Pasteleiro 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Municí-
pio sobre o lote 6, do loteamento Quinta da Nossa 
Senhora de Fátima – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 54, do loteamento Quinta da Ponte – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 219, do loteamento Casal do Álamo – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Requalificação da avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra – Conta final – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2019 – Auto de vistoria e 
receção provisória – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Adesão ao Plano Local de Leitura
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima 
reunião de câmara

Posto de Turismo – Preço de venda ao público de 
material promocional
Retirado da ordem do dia

Protocolo de adesão ao cartão Lisboa Card – Lis-
marketing - Informação, Equipamentos e Produtos 
do Turismo de Lisboa, Unipessoal, Ldª
Aprovado por unanimidade

Proposta – Reconhecimento da manutenção de 17 
edificações na Área Urbana de Génese Ilegal Quinta 
do Alferes e Anexos – São João dos Montes
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima 
reunião de câmara
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Proposta – Garantia da integridade e manutenção 
definitiva de 17 construções habitacionais localiza-
das na Área Urbana de Génese Ilegal designada por 
Quinta do Alferes e Anexos – São João dos Montes
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima 
reunião de câmara

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30, 
do dia 2020/04/01

Despacho nº 11/2020 – Realização da reunião ordi-
nária da Câmara Municipal agendada para 1 de abril 
de 2020, por circunstância imprevisível e excecional 
determinada pela pandemia de COVID-19 - Ratifica-
ção
Aprovado por unanimidade

Ata nº 05/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/03/04
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de João Carreiro
Aprovado por unanimidade

Despacho nº 14/2020 – Isenção excecional e tempo-
rária da liquidação, cobrança e pagamento de taxas 
municipais em zonas de estacionamento rotativo 
existentes - Ratificação
Aprovado por unanimidade

Medidas de apoio às famílias e entidades em decor-
rência da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19 
Aprovado por unanimidade

Proposta – Reconhecimento da manutenção de 17 
edificações na Área Urbana de Génese Ilegal Quinta 
do Alferes e Anexos – São João dos Montes
Reprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
da CDU, os votos contra dos membros do PS e da Coligação 
Mais e a abstenção do membro do Bloco de Esquerda

Proposta – Garantia da integridade e manutenção 
definitiva de 17 construções habitacionais localiza-
das na Área Urbana de Génese Ilegal designada por 
Quinta do Alferes e Anexos – São João dos Montes
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais  e a abstenção do membro 
do Bloco de Esquerda

Aquisição de serviços postais de expedição de docu-
mentação comercial (SMAS) – Concurso público 
- Compromisso plurianual – Abertura do procedi-
mento – Aprovação e remessa à Assembleia Muni-
cipal
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de gestão de cobranças, prin-
ting & finishing (SMAS)  – Concurso público – Com-
promisso plurianual – Abertura do procedimento – 
Aprovação e remessa à Assembleia Municipal  
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente 
no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Orientações para a consolidação de contas do exer-
cício de 2019 do Município
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Casal do 
Moledo, titulado pelo alvará de loteamento nº 8/01, 
de 21/06 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cedência para integração no domínio público – Rua 
28 de Setembro, nº 31 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 76, do loteamento Fonte Santa – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 – Rede estruturante ciclá-
vel e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/
Alverca do Ribatejo - 1ª fase – Orçamento de traba-
lhos a menos
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude a tardoz 
dos lotes 1 e 3 da rua 9 de Agosto de 1990 – Alverca 
do Ribatejo – Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca 
de Xira – Adjudicação, minuta do contrato e remessa 
à Assembleia Municipal para aprovação do compro-
misso plurianual
Aprovado por unanimidade

Normas da escola a tempo inteiro e comparticipa-
ções familiares
Aprovado por unanimidade

Adesão ao Plano Local de Leitura
Aprovado por unanimidade

Projeto do Regulamento Interno do Museu do Neo-
-Realismo – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Isenção da taxa de exumação e trasladação – Campa 
do Ginguinha, fadista – Cemitério Municipal de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira
Realizada por videoconferência, pelas 9h30, do dia 
2020/04/15

Voto de Louvor a todos os trabalhadores, com uma 
referência específica aos trabalhadores dos serviços 
essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Maria Margueritte 
Pico Santos Sousa 
Aprovado por unanimidade

Ata nº 6/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/03/18
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – IPSS/
Fornecimento de Refeições Escolares
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – 
Escola a Tempo Inteiro
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Movi-
mento Associativo Solidário
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Movi-
mento Associativo Cultural
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Movi-
mento Associativo Desportivo
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 
Apoio à atividade regular
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal delegados e praticados pelo Presidente relacio-
nados com o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente rela-
cionados com o exercício de direito de preferência 
– Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Munici-
pal subdelegados e praticados pelo Vice-Presidente 
no âmbito do licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Extinção de procedimentos concursais para provi-
mento de cargos dirigentes
Aprovado por unanimidade

Alteração ao mapa de pessoal de 2020 da Câmara 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimentos para recrutamento de 
cargos dirigentes – Aprovação e remessa à Assem-
bleia Municipal para aprovação da constituição do 
júri
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica para o Município 
– Início do procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal para autorização da abertura do procedi-
mento e do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

2ª alteração ao loteamento denominado por Casal 
da Colher - Alverca do Ribatejo - Titulado pelo alvará 
de loteamento nº 4/2013-AUGI, de 11/09
Aprovado por unanimidade

Alteração ao estudo do loteamento da Zona Alta de 
Arcena – Parcela 6 – Enxordeiros de Cima - Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das piscinas municipais de 
Vila Franca de Xira – Abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade

Demolição de 3 edifícios na antiga Escola da Armada 
(Marinha) para futuras instalações do Tribunal Judi-
cial – Vila Franca de Xira – Plano de segurança e 
saúde 
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca 
de Xira – Nomeação do diretor de fiscalização e do 
coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimento 2019 – Vila Franca de Xira – 
Conta final 
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos no PER de Povos – Vila Franca 
de Xira – Auto de vistoria para efeitos de liberação 
parcial da caução
Aprovado por unanimidade

Adenda ao protocolo de parceria de gestão de área 
do domínio público sita em Alhandra, sob jurisdição 
da Administração do Porto de Lisboa, SA, no âmbito 
da requalificação urbana e paisagística da avenida 
Baptista Pereira e zona envolvente
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira

 Salão Nobre dos Paços do Município (presencial 
e por videoconferência), pelas 9h30, do dia 
2020/04/29

Ata nº 7/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/04/01
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Josefa Morais 
Soares
Aprovado por unanimidade

Pagamento e isenção de propinas da Universidade 
Sénior
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro respeitante à aqui-
sição de uma ambulância de socorro – Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Atualização e revisão do Plano de Prevenção de Ris-
cos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas
Aprovado por unanimidade
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Videoconferência ou em local a definir

9 junho
Videoconferência ou em local a definir

24 junho
Videoconferência ou em local a definir

PRÓXIMA ASSEMBLEIA   
MUNICIPAL

30 junho
Local a definir
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     DELIBERAÇÕES

3ª alteração permutativa ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos e plano de ativi-
dades e funcionamento municipal da Câmara 
Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presi-
dente relacionados com o exercício de direito 
de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal subdelegados e praticados pelo 
Vice-Presidente no âmbito do licenciamento 
de obras particulares
Tomado conhecimento

Arrendamento do r/c do prédio sito na rua Joa-
quim Pedro Monteiro, nº 33 – Vila Franca de 
Xira – Minuta do contrato de arrendamento
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do prazo para conclusão das 
obras de urbanização – EN10/Rua da Repú-
blica – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS, da CDU e  da Coligação Mais  e o 
voto contra do membro do Bloco de Esquerda

Reperfilamento de troço da estrada do Casal 
da Raposeira (antigo caminho do Casal da 
Patrícia) – São João dos Montes – Cedência de 
parcela de terreno com contrapartidas para o 
domínio público
Aprovado por unanimidade

Estabilização do talude da encosta e restabe-
lecimento do troço acidentado da estrada de 
S. Marcos – Calhandriz – Auto de vistoria para 
efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Requalificação do eixo Santa Sofia/Quinta da 
Mina – Vila Franca de Xira – Auto de vistoria e 
receção provisória
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2020 - Vila Franca de 
Xira – Abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, com 
transmissão no canal Youtube do Município 

08 de abril de 2020 – 16h00

Ponto 1 - Proposta COVID19 - Medidas muni-
cipais de apoio às famílias e às empresas – 
Ratificação-sanação
Aprovado por unanimidade

Ponto 2 -  Regulamento e tabela de taxas e 
preços da Câmara Municipal para 2020 – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor 
do PS, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, 
do CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, S. João dos Montes e 
Calhandriz; e catorze abstenções da CDU 

Ponto 3 -  Prestação de contas da Câmara 
Municipal do exercício de 2019 - Relatório de 
gestão e demonstrações financeiras – Aprova-
ção
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do do CDS-PP e do Presidente 

da Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e dezoito abstenções da CDU, 
do Bloco de Esquerda e do PAN

Ponto 4 -  1.ª Alteração modificativa ao orça-
mento, plano plurianual de investimentos e 
plano de atividades e funcionamento munici-
pal da Câmara Municipal para 2020 – Aprova-
ção
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor 
do PS, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, 
do CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, S. João dos Montes e 
Calhandriz; e catorze abstenções da CDU

Ponto 5 -  Prestação de contas dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento 
do exercício de 2019 - Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do do CDS-PP e do Presidente 
da Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e dezoito abstenções da CDU, 
do Bloco de Esquerda e do PAN

Ponto 6 -  1.ª Alteração modificativa ao orça-
mento e plano plurianual de investimentos dos 
Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento para 2020 – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor 
do PS, da Coligação Mais, do Bloco de Esquerda, 
do CDS-PP, do PAN e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, S. João dos Montes e 
Calhandriz; e catorze abstenções da CDU

Ponto 7 -  Remodelação da Escola Álvaro 
Guerra - Compromisso plurianual – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 8 -  Atribuição de apoio financeiro rela-
tivo à aquisição de viatura automóvel destinada 
ao transporte escolar - União de Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade 

Ponto 9 -  Cedência para integração no domí-
nio público - Rua Caminho do Marquês – Póvoa 
de Santa Iria - Armorindo Coelho, Construções 
e Empreendimentos, Lda. – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 10 - Cedência para integração no domí-
nio público - Rua 28 de setembro, n.º 31 – Via-
longa – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 11 - Aquisição de serviços postais de 
expedição de documentação comercial - Con-
curso público - Compromisso plurianual - 
Abertura do procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 - Aquisição de serviços de gestão 
de cobranças, printing & finishing - Concurso 
público - Compromisso plurianual - Abertura 
de procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 13 - Atribuição da medalha de valor cul-
tural dourada a Américo da Silva Borda D'Água 
– Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 14 - Apreciação da informação escrita 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal (cor-
respondente ao período de 27 de janeiro a 15 
de março de 2020)
Os eleitos tomaram conhecimento
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já tem presença oficial nas Redes Sociais. 
Siga-nos em:




