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Município avalia mediante evolução da pandemia
Pavilhões desportivos municipais reabertos em setembro
Os pavilhões desportivos municipais reiniciam o seu funcio-
namento no mês de setembro.

Esta reabertura destina-se, nesta fase, aos treinos dos 
escalões seniores, de modalidades desportivas de baixo e 
médio risco, de acordo com as mais recentes orientações 
da DGS.

Prevê-se que a 15 de setembro seja feita uma nova avalia-
ção quer desta utilização, quer dos pavilhões desportivos 
escolares, também sob gestão do Município.

Para que a utilização dos espaços seja feita em segurança 
têm de ser respeitadas determinadas normas e procedi-
mentos a seguir, como as seguintes:

- É estritamente proibido o contacto físico entre utilizadores;

- É obrigatório o uso de máscara no interior das instalações 
e a higienização das mãos antes da entrada no edifício;

- No final de cada sessão de treino os equipamentos são 
desinfetados;

- É permitida a utilização de WC;

- É de evitar aglomerações no interior do edifício;

- É obrigatório respeitar toda a sinalética específica colo-
cada nas instalações.

Relativamente às piscinas municipais, equipamentos 
infantis e bebedouros considera-se ainda não estarem 
reunidas condições de segurança para a sua reabertura. 
Também os espaços de atividade física municipal (como 
ginásios) aguardam o reinício do seu funcionamento.  
O Município está, no entanto, em constante análise à evo-
lução da pandemia e às orientações a nível nacional, sendo 
eventuais alterações oportunamente divulgadas.

Câmara de Vila Franca de Xira altera horários de 
funcionamento.
Comércio e serviços podem encerrar às 22h00 

Desde 24 de agosto os estabelecimentos de comércio a retalho e prestação de 
serviços sitos no Concelho de Vila Franca de Xira, incluindo os que se encon-
trem em conjuntos comerciais, podem encerrar às 22h00, sem prejuízo das 
regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade económica previstas 
no Regime da situação de contingência e de alerta, aprovado em anexo à Reso-
lução do Conselho de Ministros nº 63-A/2020, de 14 de agosto.
No seu funcionamento devem continuar a ser asseguradas as regras de lim-
peza, higiene, desinfeção, ocupação e distanciamento físico definidas pelo 
Governo e pela Direção-Geral de Saúde.
Esta é uma medida da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, patente no seu 
despacho .º 59/2020, após ter obtido o necessário parecer favorável da Autori-
dade Local de Saúde Pública e das Forças de Segurança, tal como determinado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020, de 14 de agosto (n.º 9 
do artigo5.º) e do seu Anexo.
A referida Resolução prorrogou a declaração da situação de contingência na 
Área Metropolitana de Lisboa (AML), no âmbito da pandemia de COVID-19, até 
31 de agosto’20, permitindo aos Presidentes de Câmara da AML a adaptação ao 
seu território os horários de funcionamento dos estabelecimentos.
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Cara e Caro Munícipe,

À data a que escrevo este texto, o Colete Encarnado acaba de se sagrar finalista nacional do concurso “7 Maravilhas da 
Cultura Popular”, numa semifinal em que competiu com outros 13 patrimónios da cultura popular portuguesa de grande 
valor.

No dia 5 de setembro realiza-se a final do certame e, com esperança de ficar no grupo efetivo das "7 Maravilhas da Cultura 
Popular" (o que será merecido pelo que representa), é certo que é um finalista.
Recorde-se que no dia 12 de agosto já tinha sido o vencedor da eliminatória regional do certame. O sucesso do Colete 
Encarnado nesta competição é, por um lado, o reflexo da importância desta grande Festa a nível local e também para toda 
a região do Ribatejo. Por outro lado, é o resultado do muito trabalho que esta Autarquia tem vindo a desenvolver na pro-
moção do nosso território. Encarámos esta candidatura do Colete Encarnado a uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular 
como mais uma oportunidade de divulgação das nossas potencialidades turísticas, numa estratégia que tem sido sempre 
marcada pela valorização da nossa identidade cultural, das nossas tradições e características únicas. Agradeço a todas 
e a todos os que participaram e votaram nesta candidatura, que representou uma grande motivação para que, em 2021, 
possamos realizar um Colete Encarnado ainda melhor e mais grandioso.

Ao longo das últimas semanas, tivemos também a satisfação de verificar que a taxa de recuperação de doentes COVID no 
nosso Município já é superior a 80%, embora essa satisfação não nos dispense de adotarmos todos os cuidados necessá-
rios para evitar um aumento expressivo de novos casos diários. Vamos aguardar com expetativa a possibilidade de reali-
zação da Feira Anual de Outubro e do Salão de Artesanato, adotando para o efeito as medidas de segurança e de proteção 
da saúde pública que venham a ser recomendadas pelas Autoridades Locais de Saúde neste âmbito.

Em outras áreas tão importantes como a Educação, o Ambiente, a Proteção Civil ou a Inclusão Social, continuamos a cum-
prir a nossa missão de serviço público, melhorando a qualidade de vida das nossas populações. 

Prestes a iniciar mais um ano letivo, que terá certamente ainda muitas condicionantes impostas pela pandemia que conti-
nua a existir no nosso País, a Câmara Municipal continuou a trabalhar nos meses de interrupção letiva com a comunidade 
educativa, no sentido de garantir todas as condições para o reinício das aulas, com total normalidade e em segurança. 
Estes meses de verão foram assim dedicados a trabalhos diversos de conservação, manutenção e reparação de estabe-
lecimentos escolares, incluindo melhoramentos em cozinhas e Escolas do 2.º e 3.º Ciclo e do Ensino Secundário que, no 
seguimento da transferência de competências na área da Educação para o Município, passaram a ser da nossa responsa-
bilidade.

Ainda num contexto de alguma incerteza quanto ao que os últimos meses deste ano poderão vir a exigir de todos nós, o 
nosso compromisso com cada cidadã e cidadão é que, tal como vimos fazendo até aqui, as nossas decisões continuarão 
a ter como prioridade a saúde pública e a segurança das pessoas. Para além do cumprimento das competências munici-
pais, continuaremos também a valorizar as boas relações institucionais e o trabalho de colaboração com todos os agentes 
sociais do nosso Concelho. Mantemos a convicção de que esta é a estratégia que mais se adequa aos interesses dos nossos 
munícipes, particularmente neste ano tão atípico, em que valores como os da solidariedade e da cooperação ganharam 
uma acuidade ainda maior.  

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA

Editorial
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Destaque

Ano letivo 2020/2021
Atividades de Enriquecimento Curricular com respostas diversificadas
O Município de Vila Franca de Xira, em conjunto com os Agrupa-
mentos de Escolas e entidades parceiras do Concelho (IPSS’s e 
entidades de natureza cultural e recreativa), tem vindo a plani-
ficar a implementação das Atividades de Enriquecimento Curri-
cular (AEC) em cada ano letivo, tendo em conta a legislação em 
vigor. As atividades são propostas pelos Conselhos Pedagógicos 
dos Agrupamentos de Escolas e aprovadas pelos respetivos Con-
selhos Gerais. Os Agrupamentos de Escolas asseguram ainda a 
supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das 
AEC, tendo em vista garantir a sua qualidade e a articulação com 
as atividades curriculares. 

Com os protocolos estabelecidos pretende-se dar respostas 
diversificadas e adaptadas às realidades locais que satisfaçam de 
uma forma eficaz e eficiente os anseios dos alunos, dos pais e 
encarregados de educação, bem como dos docentes.
A inscrição e frequência na AEC é gratuita e feita através do 
preenchimento de impresso próprio disponível no site da Câmara 
Municipal, na área da Educação. As atividades são de opção facul-
tativa, mas quando feita a inscrição, a sua frequência é obrigatória 
e gratuita. 

O Município deu início ao processo de Revisão da Carta Educativa 
de Vila Franca de Xira, com a colaboração da FUNDEC / CESUR 
(Centro de Sistemas Urbanos e Regionais) do Instituto Superior 
Técnico.  A Carta Educativa é simultaneamente um instrumento 
de gestão política e um processo de planeamento estratégico, 
pelo que o Município pretende o envolvimento de vários atores 
locais, seja os que têm na Educação o seu ponto fulcral, seja os 
que de outras formas contribuem para fazer do Município de Vila 
Franca de Xira uma Cidade Educadora.
Este documento é o instrumento de planeamento e ordenamento 
prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no 
Município, de acordo com as ofertas de educação e formação que 
seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização 
dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demo-
gráfico e socioeconómico de cada município. No site da Cãmara 
Municipal está disponível um inquérito para o público em geral 
(cidadãos; alunos; colaboradores dos equipamentos educativos, 
etc.) e para as organizações da comunidade.
As respostas deverão ser entregues até 31 de dezembro de 2020.
Para mais informação sobre este processo deve ser contactado o 
Departamento de Educação da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, através do e-mail: carta.educativa@cm-vfxira.pt.

Há inquérito online
Revisão da Carta Educativa de Vila Franca de Xira
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A Autarquia, realizou, no passado dia 18 de julho, a entrega de mais 
de 6 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual às seis 
Corporações de Bombeiros Voluntários, num momento simbólico 
que decorreu no exterior do Pavilhão Multiusos, no Parque Urbano 
de Vila Franca de Xira. 
No total, foram atribuídas 4.500 máscaras cirúrgicas, 900 Máscaras 
FFP2, 900 Fatos Descartáveis e ainda seis Canhões de Ozono, estes 
últimos destinados especificamente à desinfeção das viaturas e dos 
espaços dos quartéis dos bombeiros. A oferta destes equipamentos 
representa um contributo importante para o equilíbrio dos stocks 
existentes em cada uma das Corporações de Bombeiros, no contexto 
do combate à COVID-19 com as necessárias condições de segurança.

Também foi apoiado o programa "Escola Segura"
Sistema de videovigilância instalado entre Vila Franca de Xira e Alhandra

O sistema de videovigilância do espaço público a funcionar entre Vila 
Franca de Xira e Alhandra, numa parceria entre a Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi 
apresentado a 11 de agosto, em Vila Franca de Xira. O sistema será 
utilizado e monitorizado pela PSP de Vila Franca de Xira, visando o 
controlo de incidentes de vandalismo e criminalidade ocorridos no 
local. O investimento da Autarquia, na ordem dos 90 mil euros, visa a 
segurança e bem-estar dos cidadãos utentes do espaço.
No total foram instaladas 20 câmaras entre o Jardim Municipal 
Constantino Palha em Vila Franca de Xira e o final do Caminho Pedo-
nal Ribeirinho em Alhandra. A PSP faz o controlo do sistema, ficando 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira responsável por fornecer 
ações de formação aos respetivos agentes. 
Nesta mesmo ocasião, a Autarquia entregou ainda a esta força de 
segurança 10 computadores e respetivos monitores, num valor a 
rondar os 6.500 euros, reforçando a capacidade de resposta policial, 
especificamente no programa “Escola Segura”.

Habitação municipal em regime de arrendamento apoiado
Câmara Municipal entregou chaves a 12 famílias do Concelho
A Câmara Municipal procedeu à entrega, de 12 frações munici-
pais, em regime de arrendamento apoiado.
Estes fogos foram entregues a agregados familiares seleciona-
dos, após análise de parâmetros de carência socioeconómica, 
definidos no programa do concurso público para atribuição de fra-
ções municipais e estão situados nas freguesias da Castanheira 

do Ribatejo, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Vila 
Franca de Xira. Estão incluídos seis imóveis de tipologia T0, dois 
T1, três T2 e um T3. O procedimento foi realizado no âmbito do 
concurso público por classificação levado a cabo pela Autarquia 
no início deste ano e que recebeu 491 candidaturas, das quais 179 
foram admitidas a concurso.

Máscaras, fatos descartáveis e canhões de ozono estão na lista 
Câmara Municipal atribuiu Equipamento de Proteção Individual  
às Corporações dos Bombeiros Voluntários do Concelho
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O Município de Vila Franca de Xira, em conjunto com os Agrupa-
mentos de Escolas e Associações do Concelho correspondeu ao 
desafio de mais uma edição do Programa Ecovalor,  apesar do 
contexto atípico em que se desenrolou no ano letivo 2019/2020, 
com o período de recolhas de embalagens e/ou papel reduzido 
apenas a 3 meses, em vez dos habituais cinco meses.
À 11.ª edição da Brigada do Amarelo aderiram 35 instituições 
(entre estabelecimentos de ensino e associações), num total de 

7277 alunos participantes,  tendo sido recolhidas mais de 25 tone-
ladas de embalagens de plástico, de metal e tetra pack no período 
compreendido entre janeiro e 31 de março de 2020. 
Na 2.ª edição do Projeto “Qual é o Seu Papel?”, com o contributo 
de 15 Escolas/Associações participantes, foi possível recolher,  
também de janeiro a março, mais de  34 toneladas de papel e car-
tão - um resultado excecional face às 14 toneladas já atingidas no 
ano anterior, com a primeira edição.

A 17 de agosto a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira atribuiu 
mais 24 Hortas Urbanas em Povos, Vila Franca de Xira. O acordo 
de atribuição com os novos hortelões prevê que estes assumam a 
responsabilidade pela correta utilização do talhão, bem como dos 
equipamentos de apoio disponibilizados onde se inclui um meca-
nismo de compostagem. Na sessão de atribuição foi entregue a 
chave de acesso ao espaço, um pequeno manual de compostagem 
e um “kit” de iniciação à plantação. 

A criação de Hortas Urbanas no Concelho de Vila Franca de Xira é 
uma das medidas promovidas pela Autarquia no âmbito do desen-
volvimento sustentável pelo que são já perto de 350 talhões em 
todo o Município, distribuídos por Alverca do Ribatejo, Póvoa de 
Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira. 
Em 2021, o projeto será também alargado ao Forte da Casa.

Projetos “Brigada do Amarelo” e “Qual o seu papel” 
Recolhidas mais de 25 toneladas de embalagens e mais de 34 toneladas de 
papel e cartão

São perto de 350 em todo o Concelho
24 Hortas Urbanas entregues em Povos
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16 valores e 17,5 para dois vinhos do Concelho 
“Encostas de Xira” duplamente medalhado pela Revista “Paixão pelo Vinho”

O Vinho “Encostas de Xira”, produzido pela Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, foi duplamente premiado na edição de julho 
da Revista “Paixão pelo Vinho”. As medalhas foram atribuídas 
ao “Encostas de Xira” Blend Tinto de 2018, ao qual foi atribuída 
uma classificação de 16 valores, e também ao “Encostas de Xira” 
Monocasta Arinto de 2018, que mereceu 17,5 valores.
Este é mais um reconhecimento do valor deste vinho, produzido 
na privilegiada encosta da Quinta Municipal de Subserra (São 
João dos Montes), que se destaca também pela boa relação qua-
lidade / preço. O “Encostas de Xira” provém de oito parcelas de 
vinho, entre castas brancas (Arinto, Fernão Pires e Moscatel) e 
variedades tintas (Castelão, Touriga Nacional, Touriga Franca e 
Syrah). Está à venda em diversas superfícies comerciais e tam-
bém no Posto de Turismo Municipal, em Vila Franca de Xira.

Em setembro ainda pode fazer o passeio  
Barco Varino “Liberdade” retoma programa de visitas e passeios a bordo

O Barco Varino “Liberdade”, da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, continua o seu Wprograma de visitas, que inclui passeios 
a bordo em diversos percursos fluviais, ao longo do rio Tejo. Em 
setembro, mediante marcação prévia e com lotação condicionada 
segundo as regras estabelecidas pela Direção Geral de Saúde, 

volta a ser possível navegar pelos baixios, mostrando a beleza 
natural e as condições de exceção com que nos deparamos ao 
seguir os contornos do rio Tejo. A autarquia assegura no interior 
do Barco todas as condições de higienização do espaço, bem como 
medidas que garantem o necessário distanciamento social entre 
passageiros, permitindo assim desfrutar destes passeios em 
segurança. 
A calendarização das visitas é a seguinte:
Dia 6: Vila Franca de Xira > Museu “A Póvoa e o Rio” > Vila Franca 
de Xira - 15h00
Dia 12: Vila Franca de Xira > Marina Parque das Nações - 15h00
Dia 13: Marina Parque das Nações > Vila Franca de Xira - 10h00
Dia 20: Vila Franca de Xira > Volta aos Mouchões > Vila Franca de 
Xira - 15h00
Dia 26: Vila Franca de Xira > Ponte da Lezíria > Vila Franca de Xira 
- 10h00 / Vila Franca de Xira > Marina Parque das Nações - 15h00
Dia 27: Marina Parque das Nações > Vila Franca de Xira - 10h00

O Colete Encarnado passou à final nacional no 
concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”!
A Festa do Colete Encarnado passou à final das “7 Maravilhas da Cultura Popu-
lar” na semifinal a 23 de agosto, em Loulé. Num total de 14 patrimónios culturais 
de grande valor de Portugal continental e insular a concurso, o Colete Encarnado 
nunca saiu do grupo dos 7 primeiros. Tem agora acesso garantido à final do cer-
tame, a realizar no dia 5 de setembro, em Bragança.
A Câmara Municipal agradece a todos quantos têm votado nesta Festa ímpar no 
País, que homenageia a figura única do Campino. Foi graças a este enorme apoio 
que conseguimos chegar até aqui. Um agradecimento também à madrinha da 
Festa na competição, a Dália Madruga Tenório, e a todos os que têm contribuído 
para promover esta participação e a levar mais longe este que é, desde há muito, 
um dos cartões de visita do Ribatejo e do País, mesmo além-fronteiras!
O Colete Encarnado chegou à final depois de ter vencido na região de Lisboa a 
12 de agosto. O certame “7 Maravilhas da Cultura Popular” recebeu um total de 
504 candidaturas. Destas foram escolhidas um total de 140 finalistas regionais (7 
patrimónios por cada região)  por um painel de especialistas composto por sete 
elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas. 
Viva o Colete Encarnado!
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Acontece

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a promover, 
em todo o Concelho, campanhas de desratização e desbaratiza-
ção, com o objetivo de salvaguardar a saúde pública e reduzir o 
risco de exposição a pragas urbanas. 
Em abril e maio decorreu a campanha fixa de desratização e até 
ao final de setembro decorre a campanha fixa de desbaratização.
A Autarquia implementa estas ações de controlo de forma a 
combater as pragas já existentes, assim como prevenir o surgi-
mento de novas situações, através da aplicação de rodenticida 
ou inseticida, devidamente homologado, na rede de coletores 
domésticos de todo o Concelho.

As ações pontuais de desinfestação realizam-se por acréscimo 
sempre que se verifique necessário, seja na via pública, junto 
a linhas de água, nas escolas públicas e/ou em equipamentos 
municipais. As intervenções da Câmara Municipal de combate 
a pragas incluem ainda ações contra pulgas, carraças, vespas, 
entre outros.
Para qualquer esclarecimento adicional, ou no caso verifi-
car infestações no espaço público, agradecemos que envie um 
e-mail para: higienepublica@cm-vfxira.pt.

A reprodução de pragas está relacionada com a expansão urbana
Município promove campanha de desratização e desbaratização em todo  
o Concelho

Implementado pelo Centro de Recolha Oficial (CRO) da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira desde 2016, em parceria com a 
Associação Animais de Rua, o Programa CED – Capturar, Este-
rilizar, Devolver teve um desenvolvimento muito significativo 
ao longo dos quatro anos da sua concretização. Ao abrigo deste 
programa, os Serviços Médico-Veterinários da Autarquia vila-
-franquense asseguraram já a esterilização cerca de 750 ani-
mais errantes, passando de 16 colónias de felinos sinalizadas 
em 2016, para um total de 166 em 2020.
À intervenção da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira no 
âmbito deste projeto está também associado o envolvimento das 
comunidades locais, em particular dos cidadãos que exercem o 
seu papel de cuidadores das colónias identificadas (alguns dos 
quais receberam formação especifica para o efeito através dos 
serviços médico-veterinários), cabendo ainda à Autarquia pro-
mover uma integração harmoniosa destas colónias nos meios 
urbanos.
A recente colocação, pela Câmara Municipal, de mais 20 abri-
gos em colónias sinalizadas tem por objetivo consciencializar os 
cuidadores e facilitar a limpeza dos pontos de alimentação, defi-
nindo regras para a sua utilização e manutenção. São medidas 
que contribuem para a saúde e higiene pública, bem como para 
o bem estar dos animais nas colónias, num trabalho que dá con-
tinuidade, no terreno, ao ato médico da esterilização.

Através do Despacho 2301/2019, de 08 de março, o Programa 
CED beneficia de um apoio financeiro do Estado às Autarquias 
Locais que visa apoiar a esterilização de cães e gatos de com-
panhia. Dos 15.000€ disponíveis ao abrigo desta linha de apoio, 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira utilizou já uma verba 
total de 9.945€, ocupando assim um lugar de destaque à escala 
nacional, quando comparado com os mais de 100 municípios que 
aderiram a este projeto, e no que respeita à rentabilização des-
tes recursos financeiros.
Apesar das restrições impostas pela pandemia em 2020, o Ser-
viço Médico-Veterinário da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira e a Associação Animais de Rua já voltaram ao terreno, 
fazendo este importante trabalho de intervenção no controle da 
população de animais errantes.
Todos os animais do CRO de Vila Franca de Xira que se encon-
tram para adoção encontram-se já esterilizados ou com esteri-
lização agendada, sendo esta mais uma das muitas medidas do 
Município de Vila Franca de Xira para a proteção e promoção do 
bem-estar animal. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
promove uma política de adoção consciente e responsável, por 
isso, se procura um amigo para toda a vida, visite os animais que 
esperam por si no CRO de Vila Franca de Xira.

Sinalizadas 166 colónias de felinos 
750 animais errantes esterilizados desde 2016
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, já criou o Centro de 
Apoio à Vítima (CAV) no Centro Comunitário de Vialonga.
Dirigido a todas as pessoas vítimas de crime, independente-
mente do enquadramento legal, o CAV apresenta-se como uma 
resposta especializada de segunda linha, responsável por rece-
cionar os casos encaminhados pelo Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social (SAASI), em funcionamento desde 

2016, em todas as sedes das Juntas de Freguesia da área de 
residência dos munícipes. Este serviço municipal é um espaço 
privilegiado que qualifica o atendimento, com vista a uma res-
posta mais eficaz e concertada, aos que se apresentam em con-
texto de vulnerabilidade social.
O CAV é constituído por uma equipa técnica multidisciplinar 
(jurista, assistente social e psicóloga), tendo ao seu dispor meios 
de comunicação privilegiados, nomeadamente um endereço ele-
trónico e um contacto telefónico exclusivo e direto (apoiovitima@
cm-vfxira.pt / 966 68 60 53). 
O encaminhamento das situações sinalizadas para este serviço 
é despoletado após o registo dos dados recolhidos em ficha pró-
pria, no momento do atendimento, num qualquer balcão SAASI. 
Posteriormente são objeto de análise em reunião de atendi-
mento integrado, na zona de residência da vítima, de forma a 
que o processo seja instruído com o máximo de informação pos-
sível. Posteriormente, o acompanhamento considerado neces-
sário pelo Centro poderá ser realizado de forma itinerante, de 
modo a facilitar o acesso das vítimas.
Nas situações de crise extrema que necessitem de intervenção 
imediata, o encaminhamento será efetuado para a segurança 
social que, caso considere pertinente, articulará com o CAV o 
seguimento a dar à intervenção. 

O projeto Municipal “ART FOR ALL – Inclusão pela Arte” vai ser 
desenvolvido, nos próximos 36 meses, no Bairro do PER (Quinta 
da Piedade), na Póvoa de Santa Iria, tendo como principal obje-
tivo a inclusão social, a promoção de competências pessoais e 
da criatividade da população do Concelho de Vila Franca de Xira.
O “ART FOR ALL – Inclusão pela Arte” vai ser concretizado a 
partir de um investimento total de 585.249,40€ (50% compar-
ticipado pelo Fundo Social Europeu) O investimento direto da 
Câmara Municipal, para a criação das 13 atividades aprovadas 
pela candidatura ao “Portugal 2020”, cifra-se em cerca de 293 
mil euros.

No total as atividades previstas visam capacitar cada indivíduo 
de competências pessoais, sociais e de empregabilidade, com 
vista à sua inclusão e combate à pobreza e discriminação; pro-
mover a inclusão social através de oficinas artísticas e culturais, 
que potenciem novas experiências e o aumento da criatividade 
na comunidade. 
As atividades serão gratuitas, abrangendo a população que 
reside e frequenta o Bairro Municipal do PER da Quinta da Pie-
dade, mas também outras pessoas da comunidade em geral. Na 
sua implementação estará envolvida uma equipa multidiscipli-
nar de técnicos especializados nas áreas das ciências sociais. 

Investimento municipal de 293 mil euros – Póvoa de Santa Iria
Projeto ART FOR ALL:  inclusão social pela arte

Município cria atendimento especializado 
Centro de Apoio à Vítima no Concelho de Vila Franca de Xira
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Nos dias 2 e 9 de setembro há “Contos à Sombra” no Jardim Cons-
tantino Palha, em Vila Franca de Xira, no Jardim José Álvaro Vidal, 
em Alverca do Ribatejo e na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria. Essas serão as últimas sessões da iniciativa, que 
tem vindo a ser promovida desde julho pelas Bibliotecas Munici-
pais, destinada às famílias que queiram ouvir histórias contadas, 
em agradáveis finais de manhã de verão.
As sessões decorrem às quartas-feiras, pelas 11h00, em simultâ-
neo nos três Jardins, mediante inscrição até dois dias antes (ver 
contactos abaixo), sendo a participação limitada a 10 pessoas.
Em qualquer um dos encontros é obrigatório o cumprimento das 
orientações da DGS, como uso obrigatório de máscara que já 
deverá levar consigo, desinfeção das mãos (desinfetante dispo-
nível no local) e o distanciamento de segurança de dois metros.

Contactos para inscrições (até 2 dias antes):

Fábrica das Palavras  
Biblioteca e equipamento Cultural Municipal  
(Vila Franca de Xira)
Telefone.: 263 271 200
E-mail: fabricadaspalavras@cm-vfxira.pt 

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Telefone: 219 573 344
E-mail: bmalv@cm-vfxira.pt 

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
Telefone: 219 533 050
E-mail: bmpsi@cm-vfxira.pt

Contos à Sombra
Em setembro continuam as histórias no Jardins do nosso Concelho

A partir de 3 de outubro, e até 2 de dezembro de 2020, o melhor 
do cartoon português e internacional está de regresso ao Celeiro 
da Patriarcal, em Vila Franca de Xira.
Tal como habitual nesta iniciativa, a exposição contempla uma 
parte dedicada aos melhores autores nacionais, com trabalhos 
dos já habituais António, Carrilho, Cristina, Gargalo, Maia, Mon-
teiro, Rodrigo, Salgado, a que se junta este ano pela primeira 
vez o cartoonista Nuno Saraiva, numa exposição intitulada “Car-

toons do Ano 2019”, onde se fará a retrospetiva dos factos, per-
sonagens e eventos mais marcantes do ano transato, através do 
traço acutilante dos nossos convidados.
No que ao convidado internacional diz respeito, contamos na 
presente edição com a participação do cartoonista brasileiro 
Cau Gomez, que nos apresenta a exposição “À Flor da Pele”.

Em outubro o humor está de regresso ao Celeiro da Patriarcal
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Tem início em outubro mais uma edição da iniciativa dirigida às 
crianças “Palácio para os Pequeninos”, que tem lugar no Palácio 
Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria.
Na presente edição, que decorre de uma parceria entre o Muni-
cípio de Vila Franca de Xira e a Sociedade Euterpe Alhandrense, 

haverá lugar a oficinas de música e animações interativas, diri-
gidas a crianças com idades compreendidas entre os 3 aos 12 
anos.
A entrada nas sessões é gratuita, mediante levantamento 
de bilhetes nos 30 minutos que antecedem a atividade.  
Consulte o programa específico para mais informações sobre o 
limite de participantes e as faixas etárias abrangidas por cada 
sessão.
 
Programa
10 de outubro, 16h00
Oficina de Teatro e das Emoções “O Monstro das Cores”
Orientada por Catarina Loureiro

17 de outubro, 16h00
Animação interativa integrando música, dança e narração “Con-
tos de Batuta e Maillot”

31 de outubro, 16h00
Oficina de Música “A Música e o Corpo”
Orientada por Ana Brás

JAM às Sextas
A boa música de regresso à Fábrica das Palavras

Em setembro e outubro regressam à Fábrica das Palavras, em 
Vila Franca de Xira, as já habituais sessões de “Jam às Sextas”, 
e com elas a boa música através de tributos a músicos famosos 
que marcaram uma época.
A primeira sessão, a 11 de setembro, será dedicada a Bruce 
Springsteen, seguem-se os Fleetwood Mac a 25 de setembro, 
B. B. King a 2 de outubro e Ray Charles a 23 de outubro.
Todas as sessões têm início às 21h30, com lugares limitados 
de acordo com as normas da DGS, sendo obrigatório o cumpri-
mento das regras de segurança sanitária.

In Music na Quinta
Ciclo de Concertos comentados no Palácio Quinta da Piedade

O próximo mês de outubro marca o regresso da música ao 
salão Nobre do Palácio Quinta da Piedade, com o programa In 
Music. Aos domingos, pelas 16h00, naquele que é um privile-
giado espaço de fruição cultural, terão lugar quatro concertos 
comentados, protagonizados por artistas a solo ou formações 
de músicos.
Neste formato de concerto, que apela à descoberta dos autores 
e da sua obra, as interpretações são acompanhadas de explica-
ções e de uma contextualização do que está a ser interpretado.
O ciclo tem início a 4 de outubro com Fernando Costa, Violon-
celo, a que se seguem, no dia 11, a Harpista Carolina Coimbra, 
no dia 18 a formação de música de câmara “Trompas Lusas” e 
a dia 25, naquela que será a última sessão do ciclo, o flautista 
Nuno Inácio.
Apesar de gratuita, a participação será limitada, quer pela lota-
ção da sala, quer pelas regras sanitárias em vigor, e far-se-á 
mediante o levantamento de bilhete na receção durante os 30 
minutos que antecedem o espetáculo.

Animação e diversão para os mais pequenos
O Palácio para os Pequeninos está de regresso
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Obras públicas e requalificação urbana

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a investir, cerca 
de 500 mil euros, em intervenções que decorrem até dezembro. 
Os trabalhos de conservação, manutenção e reparação são essen-
ciais para o bom funcionamento do próximo ano letivo, a par de 
que serão também promovidas, para toda a comunidade educativa, 
melhores condições para a prática do ensino e da aprendizagem
Por todo o Concelho e de acordo com as necessidades previamente 
identificadas, vários estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do ensino básico e secundário, sob a responsabilidade da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira vão ser intervencionados, (substi-
tuição de mosaicos, azulejos cerâmicos, pavimentos, vãos e repa-
ração de revestimentos, entre outros). Entre maio e dezembro e 
com um investimento de cerca de 150 mil euros, os trabalhos vão 
melhorar o usufruto daqueles espaços de ensino.
No seguimento da transferência de competências na área da Edu-
cação para o Município, verificou-se ser prioritário intervencio-
nar as zonas das cozinhas de vários estabelecimentos de ensino 
do Concelho (2.º e 3.º Ciclo e Secundárias). A partir de uma verba 
municipal de cerca de 60 mil euros vão, até final de setembro, ser 
intervencionadas as Escolas Básicas D. António de Ataíde (Casta-
nheira do Ribatejo), Soeiro Pereira Gomes (Alhandra), Bom Sucesso 
(Alverca do Ribatejo) e Aristides de Sousa Mendes (Póvoa de Santa 
Iria). A Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos (Vila 
Franca de Xira) e as Escolas Secundárias Alves Redol (Vila Franca 

de Xira) e do Forte da Casa também vão beneficiar do investimento.
Ainda ao nível da melhoria da qualidade dos espaços destinados 
à preparação alimentar, o Executivo Municipal alocou uma verba 
de cerca de 160 mil euros para dotar as copas e refeitórios das 
Escolas Básicas de Povos (Vila Franca de Xira) e da Quinta de São 
Sebastião (Castanheira do Ribatejo) de melhores condições de 
utilização, cumprindo com as atuais recomendações, requisitos e 
regulamentações legais em vigor.
Os exteriores das Escolas Básicas da Póvoa de Santa Iria – Norte 
(JI e 1.º Ciclo), do Casal da Serra (JI e 1.º Ciclo) e da n.º 4 (1.º Ciclo), 
vão ser beneficiados através da pintura de paredes e muros exte-
riores. Cem mil euros vão, não só melhorar o aspeto visual destas 
unidades de ensino, mas acima de tudo, permitir colmatar even-
tuais problemas de infiltrações provocadas pela chuva.
Nas suas opções de gestão, o Executivo Municipal tem sempre 
presente, a área da Educação como uma prioridade incontornável, 
centrando-se em garantir as melhores condições de trabalho para 
a comunidade escolar. As muitas responsabilidades do Município 
neste pelouro são diversificadas, mas sempre centradas num obje-
tivo único: possibilitar às crianças e jovens do Concelho todas as 
condições para que alcancem, com sucesso, os objetivos pedagógi-
cos a que se propõem.

SET  |  OUT  |  2020 

Investimento Municipal de 500 mil euros 
Manutenção das escolas garantida  
para o arranque no novo ano letivo

BOLETIM_MUNICIPAL_SET_OUT-2020.indd   12BOLETIM_MUNICIPAL_SET_OUT-2020.indd   12 02/09/2020   11:56:1302/09/2020   11:56:13



1313Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2020 

Investimento: 158.467,65€ (com IVA)

Data de início: julho’20

Previsão de conclusão: outubro’20
• [OBRA EM CURSO]

Reabilitação das Copas e Refeitórios 
da EB1 de Povos (Vila Franca de Xira)  
e da EB1 da Quinta de São Sebastião,  
Castanheira do Ribatejo

Investimento: 58.417,07€ (com IVA)

Data de início: junho’20

Previsão de conclusão: setembro’20
• [OBRA EM CURSO]

Obras de reparação de cozinhas  
em escolas do 2.º Ciclo, 3.º Ciclo  
e Ensino Secundário, Concelho

Investimento: 98.485,00€ (com IVA)

Data de início: junho’20

Previsão de conclusão: setembro’20
• [OBRA EM CURSO]

Realização de Pinturas Exteriores 
em Escolas do 1.º Ciclo, Concelho

Investimento: 148.187,47€ (com IVA)

Data de início: maio’20 

Previsão de conclusão: dezembro’20
• [OBRA EM CURSO]

Pequenas reparações em contínuo  
em estabelecimentos escolares, Concelho
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Alverca do RibatejoConcelho

Reparações Pontuais na Rede de Saneamento de 
Águas Residuais Urbanas – Ano 2019/2020
Investimento: 154.668,84€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Alhandra

Execução de Trabalhos de Beneficiação no  
Mercado Retalhista 
Investimento: 135.027,57 € (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
e Saneamento nas Ruas do Moinho e Sarmento 
Pimentel (parte)
Investimento: 206.490,19 (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’’20

• [OBRA EM CURSO]

Limpeza e Trabalhos de Paisagismo no Terreno 
Junto aos Padrões do Termo da Cidade de Lisboa 
(Verdelha)
Investimento: 15.900,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: outubro’20

• [OBRA 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)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Requalificação dos Espaços Exteriores da  
Associação de Promoção Social de Alhandra  
(Orçamento Participativo 2017)
Investimento: 115.362,17€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificação urbana SET  |  OUT  |  2020 
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Remodelação/Conservação do Pavilhão 
Desportivo Municipal
Investimento: 228.006,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: setembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Castanheira do Ribatejo
Requalificação do Espaço Exterior da JI-EB de 
Vala do Carregado
Investimento: 160.950,05€ (com IVA) 
Data de início: julho´20
Previsão de conclusão: setembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Forte da Casa

Reabilitação da Iluminação da Passagem Superior 
Pedonal 
Investimento: 9.540,00€ (com IVA) 

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Execução de Trabalhos de Beneficiação  
e Conservação do Centro Interpretativo 
do Reduto n.º 38
Investimento:  22.756,25€ (com IVA)
Data de início: setembro’19
Previsão de conclusão: novembro’20

[OBRA EM CURSO] 
Construção de Parque Infantil – Invasões  
Francesas
Investimento: 135.150,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Alverca do Ribatejo

Requalificação do Espaço Exterior da EB1 de Arcena 
Investimento: 164.089,00€ (com IVA)
Data de início: junho’20
Previsão de conclusão: agosto’20

• [OBRA EM CURSO]

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2020 
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Póvoa de Santa Iria

Reforço do Dique do Passeio Ribeirinho
Investimento: 61.623,10€ (Valor C\ IVA) 

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água e 
Saneamento nas Pracetas Sacadura Cabral (Lote 1)
Investimento: 82.627,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: outubro’20

[OBRA EM CURSO]

 
Fornecimento e aplicação de novo piso desportivo 
no Campo de Jogos da Escola EB 2, 3 e Secundária 
D. Martinho Vaz de Castelo Branco 
(Orçamento Participativo Jovem 2018)
Investimento: 42.400,00€ (com IVA)
Data de início: setembro20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Reabilitação da Pista de Atletismo do União 
Atlético Povoense
Investimento:  42.605,56€  (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: outubro’20

• [OBRA EM CURSO]

Vialonga

Requalificação do Bairro Nascente do Cabo 
– Lote G1 e F1 a F6
Investimento: 100.558,46€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Reabilitação do Pavimento na Variante 
de Vialonga - Troço entre a Rotunda do Cabo 
e a Rotunda de Acesso à Rua dos Combatentes da 
Grande Guerra
Investimento:  158.000,00€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificação urbana SET  |  OUT  |  2020 
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Vialonga

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
e Saneamento nas Pracetas Projetada à rua 1.º de 
Maio (Lote 2)
Investimento: 45.009,77€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: setembro’20

[OBRA EM CURSO]

Vila Franca de Xira

Requalificação do Parque de Merendas e 
Construção do Parque Canino – Parque Urbano  
Dr. Luís César Pereira 
(Orçamento Participativo 2018)
Investimento: 67.988,40€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: novembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Remodelação da Escola Álvaro Guerra
Investimento: 1.398.140,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: julho’21

• [OBRA EM CURSO]

Vila Franca de Xira

Bolsa de Estacionamento a tardoz da Rua José da 
Costa e Silva em Povos
Investimento: 50.404,59€ (com IVA)
Data de início:agosto'20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Requalificação do Chafariz do Alegrete 
Investimento: 19.928,00€ (com IVA)
Data de início: agosto’20
Previsão de conclusão: outubro’20

[OBRA EM CURSO]

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2020 
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Ambiente

A qualidade do ar no Concelho de Vila Franca de Xira melhorou 
entre 2005 e 2020, verificando-se uma redução de partículas 
poluentes, como o dióxido de azoto e de enxofre.
As conclusões foram divulgadas a 24 de julho durante a apresen-
tação da primeira fase do estudo da qualidade do ar do Concelho 
de Vila Franca de Xira e do Plano Municipal de Ambiente.
A primeira fase de monitorização decorreu entre 30 de janeiro e 
06 de fevereiro deste ano e contou com 46 locais de amostragem, 
explicou o professor Francisco Ferreira, coordenador do estudo.
Numa análise comparativa com 2005, ano em que se realizou 
também um estudo à qualidade de ar no Concelho, chegou-se à 
conclusão de que existiu uma redução da concentração média de 
partículas de dióxido de azoto (NO2) e de dióxido de enxofre (SO2).

Relativamente ao NO2, verificou-se uma redução de 35,2 miligra-
mas por metro cúbico (mg/m³) para 12,1 mg/m³ e, no caso do SO2, 
uma diminuição de 6,9 mg/m³ para 1,8 mg/m³.
Segundo o professor Francisco Ferreira, a emissão destes gases 
poluentes deveu-se sobretudo ao tráfego rodoviário, nomeada-
mente na Estrada Nacional 10 (EN10) e na Autoestrada do Norte 
(A1), e não tanto devido à indústria, também com forte presença 
no concelho.
Apesar de as conclusões serem “bastante positivas”, o também 
coordenador do estudo lembrou que a avaliação vai continuar 
estando prevista uma segunda fase de monitorização em setem-
bro. 

A poluição vem mais dos carros do que de fábricas
Qualidade do ar de Vila Franca de Xira melhorou nos últimos 15 anos

Protocolo a celebrar com ICNF e Fundo Ambiental envolve também os Municípios de 
Alcochete e Benavente
Município de Vila Franca de Xira passa a participar na cogestão da Reserva 
Natural do Estuário do Tejo

O Município de Vila Franca de Xira vai passar a participar ativa-
mente na cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET). 
Através da celebração de protocolo com o Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Florestas (ICNF) e o Fundo Ambiental, estão 
estabelecidos os termos da colaboração técnica e financeira que 
concretiza a cogestão deste território tão importante, e que está 
parcialmente inserido no Concelho de Vila Franca de Xira. 
O documento, aprovado na Reunião de Câmara do passado dia 
22 de julho, consubstancia o estabelecido na Lei de transferên-
cia de competências da Administração Central para as Autarquias 
Locais, que determina um modelo de cogestão para as áreas pro-
tegidas, como é o caso da RNET.

O modelo de cogestão a implementar contará também com o 
envolvimento dos Municípios de Benavente e de Alcochete. 
Com um apoio financeiro disponibilizado pelo Fundo Ambien-
tal de até 100 mil euros até 2023 para a implementação deste 
modelo, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira irá designar 
recursos humanos em exclusividade para fazer o acompanha-
mento técnico e operacional de todo o processo, afetando tam-
bém os meios necessários à realização das atividades que vierem 
a ser definidas.
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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.

No tempo difícil em que vivemos, 
marcado pela Pandemia da doença 
de COVID- 19, o Município reforçou 
a sua ação em prol da saúde pública 
e da proteção civil, incrementando, 
também, os apoios às famílias, 
empresas, entidades da economia 
social e movimento associativo em 
geral. 

Não obstante a conjuntura 
atual, a Autarquia continua a 
promover investimentos e obras 
estruturantes para a melhoria da 
qualidade de vida no Concelho, o 
que só é possível fruto da gestão 
financeira prudente e rigorosa. 
Na área da Educação, essencial 
para o futuro do país, o Município 
investe recursos significativos 
na reparação, conservação, 
beneficiação e remodelação integral 
dos estabelecimentos educativos, 
na Escola a Tempo Inteiro, nas 
atividades de enriquecimento 
curricular, na ação social escolar, 
nos transportes escolares e no 
apoio a projetos educativos e ao 
apetrechamento e equipamento.

No domínio do Ambiente, 
salientamos a recente aprovação do 
Plano Municipal de Ambiente, que 
se encontra em consulta pública, 
e sublinhamos a relevância da 
melhoria das condições de recolha 
de resíduos, com o substancial 
alargamento da rede municipal 
de ilhas ecológicas, a renovação 
da Frota Ambiente e a recolha dos 
resíduos biodegradáveis. 

O projeto de execução do Parque 
Linear Ribeirinho Estuário do Tejo 
Alverca do Ribatejo – Sobralinho 
está concluído e foi apresentado. 

Estão também concluídas as 
análises técnicas necessárias à 
elaboração do estudo prévio para a 
requalificação da Frente Ribeirinha 
da Vala do Carregado, um projeto 
intermunicipal a desenvolver 
em conjunto com o Município de 
Alenquer. 

A Autarquia pretende igualmente 
adquirir o terreno onde 
atualmente funciona o parque de 
estacionamento provisório junto 
à Estação Ferroviária da Póvoa de 
Santa Iria, requalificando o local 
e transformando-o num moderno 
terminal rodoferroviário. 

As pequenas obras de proximidade 
são também muito importantes. 
É por isso que o Município 
continuará empenhado na 
construção de bolsas de 
estacionamento e na requalificação 
de espaços públicos pedonais, 
desportivos e recreativos.

Juntos, continuaremos a construir 
um Concelho com mais qualidade 
de vida para todos!

É possível viver melhor no nosso 
concelho

A principal competência de uma 
Câmara Municipal é defender os 
interesses das suas populações e 
dos seus territórios.
Se a Câmara interviesse e exigisse 
mais planeamento e cumprimento 
do serviço público, junto dos 
operadores de transportes públicos 
e do Governo, estes não estariam 
sobrelotados e com uma oferta 
menor do que as necessidades.
Se a Câmara estivesse preocupada 
com o acesso à saúde, não estaria 
de acordo com a destruição do 
Serviço Nacional de Saúde, e lutaria 
para o alargamento do acesso aos 
cuidados de saúde primários.
 Se o Ambiente fosse uma 
prioridade, a Câmara faria um 
maior investimento na higiene 
urbana e na recolha de resíduos 
sólidos urbanos, ao invés de estar 
sempre a responsabilizar as 
populações.
Se a Educação fosse uma 
prioridade, a Câmara exigiria 
do Governo os investimentos 
necessários, para que o próximo 
ano letivo arrancasse sem os 
problemas de sempre – falta de 
condições em várias escolas e falta 
de trabalhadores não docentes.
Quem defende a Democracia, sabe 
que o essencial da sua gestão são 
as pessoas, e se uma Câmara reage 
mal aos munícipes que tentam 
obter uma resposta célere às 
suas preocupações, é porque não 
respeita opiniões diferentes.
Uma Câmara preocupada com a 
Habitação já deveria ter criado 
um projeto de habitação a custos 
controlados.
Conscientes que a gestão de um 
município é complexa e exigente, 
não menos verdade é a constatação 
da incapacidade da atual gestão 
PS-PSD à frente do Município.
Estamos conscientes que, pela 
sua dimensão, estas são questões 
complexas, mas sabemos 
igualmente que a Câmara transitou 
com um saldo positivo, de cerca 
de 25 milhões de euros, e não 
aceitamos a recorrente justificação 
da alegada falta de meios. 
Esses meios existem, o que não 
existe é uma gestão camarária com 
um projeto que sirva as populações 
e o desenvolvimento do Concelho. 
Enquanto vereadores eleitos pela 
CDU, mesmo não tendo pelouros, 
tudo faremos para propor o que 
tiver que ser proposto, e trabalhar 
por um concelho onde seja possível 
viver, trabalhar, estudar e usufruir, 
com mais qualidade. 

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 COVID-19, veio alterar as nossas 
rotinas, que tínhamos como 
garantidas. Criámos novos hábitos e 
reaprendemos a viver.
A Coligação Mais, trabalha em duas 
frentes para um mesmo objectivo; A 
Vereadora Helena Pereira de Jesus 
no Executivo da Câmara Municipal 
e Rui Rei a liderar a Bancada na 
Assembleia Municipal.
É um trabalho focado na população do 
nosso Concelho e nos trabalhadores 
da Câmara Municipal.
Esta fase de transição é um período 
atípico e por isso merece uma 
atenção redobrada por parte dos 
nossos eleitos.
Pela parte da Vereadora foram 
tomadas medidas como, entre outras:

• O alargamento do período de 
pagamento de rendas municipais 
aos comerciantes que estejam em 
instalações municipais com o intuito 
de os ajudar juntamente com as suas 
famílias,

• O alargamento do período de 
pagamento de rendas municipais às 
famílias que habitam nas habitações 
municipais e assim ajudar as famílias 
mais carenciadas,

• A entrega de habitações em 
regime de arrendamento apoiado, 
fruto do concurso de habitação,

• O trabalho em espelho por parte 
dos funcionários que trabalham nos 
pelouros,

• O atendimento por marcação dos 
centros comunitários,

• O atendimento por marcação na 
Loja do Munícipe,

• O início das obras de manutenção 
e conservação do Mercado retalhista 
de Alhandra
A Bancada da Coligação Mais na 
Assembleia Municipal apresentou 
várias propostas com vista à melhora 
da vida dos Munícipes, como:

• Apoios Sociais por parte dos 
SMAS de Vila Franca de Xira,

• Resolução do problema dos 
atendimentos nos Centros de Saúde,

• Higiene urbana, nomeadamente 
na recolha dos resíduos sólidos,

• Apoio às famílias em tempo de 
COVID-19,

• Utilização segura das piscinas 
Municipais e demais equipamentos 
camarários

Todos por Vila Franca de Xira e pelos 
Vilafranquenses

Conte connosco, porque nós 
contamos com todos!

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
Vereadora da Coligação Mais
Helena Pereira de Jesus

Vem aí um ano letivo que nos vai 
envolver a todos. 

As férias possíveis ficaram para 
trás na expectativa que o próximo 
ano nos traga dias com mais 
serenidade. As adversidades têm 
sido muitas nestes meses, com 
serviços caóticos, decisões políticas 
tomadas com rapidez e a falta 
crónica de recursos humanos em 
alguns serviços do Estado, como 
nos centros de saúde, hospitais e 
escolas. 

O regresso às aulas deve ser feito 
com as melhores condições por 
causa da pandemia mas também 
devido às obras que decorrem e 
vão decorrer nalgumas das escolas 
do concelho . Pede-se uma boa 
articulação entre todos e que se 
consiga levar a bom termo um ano 
que se espera mais calmo e de 
sucesso aos alunos.
O regresso das aulas presenciais 
passará pelo uso de máscaras, 
de uso obrigatório para todas as 
pessoas que entrem na escola e 
todos os alunos a partir do 2º ciclo, 
máscaras que vão, algumas, ser 
distribuídas nas escolas e que não 
faltem máscaras para quem não as 
pode comprar!.
Os horários escolares serão 
ajustados para que existam 
turnos de meio dia para evitar a 
concentração dos alunos. Está 
também previsto um sistema 
misto de aulas presenciais, aulas à 
distancia e de trabalho autónomo.

A ameaça de uma segunda vaga 
deste vírus assusta os jovens e a 
todos, e o desafio é enorme por 
não existirem soluções ideais pela 
incerteza do período que vivemos. 

Às escolas foi dada autonomia 
na definição dos seus planos 
para fazer face às adversidades 
inerentes a cada escola. A gestão 
dos intervalos será relevante tendo 
em conta que muitos dos jovens 
estão carentes de socialização e o 
uso de máscara para todos reduz o 
risco de contagio.

As autarquias têm aqui também um 
papel fundamental na serenidade 
e na dotação das condições 
necessárias de pessoal auxiliar de 
acção educativa para que este ano 
seja o de regresso à normalidade 
possível.
Bom ano letivo para todos! Saúde!

Carlos Patrão
Vereador do Bloco de Esquerda 

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 da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira 
Salão Nobre dos Paços do Município, pelas 9h30,  
do dia 2020/06/24

Voto de pesar pelo falecimento de José Manuel 
Câncio Macieira
Aprovado por unanimidade

Representação do Município na associação de 
direito privado sem fins lucrativos designada por 
ALU – Associação de Limpeza Urbana – Parceria 
para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis
Aprovado por unanimidade

7ª alteração permutativa ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos e plano de atividades 
e funcionamento municipal da Câmara Municipal 
para 2020
Aprovado por unanimidade

Aquisição e disponibilização, mediante doação, de 
equipamentos de proteção individual e de desin-
feção às Associações Humanitárias de Bombei-
ros do Concelho
Aprovado por unanimidade

Apoio financeiro destinado ao reforço dos Grupos 
de Intervenção Permanente e alteração de pro-
tocolos
Aprovado por unanimidade

Apoio ao emprego e ao desenvolvimento econó-
mico – Prorrogação da isenção do pagamento de 
rendas e taxas municipais
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de prefe-
rência
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

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente 
operacional (pintor)
Aprovado por unanimidade

Aquisição de um autocarro de 53 lugares para o 
Município – Início do procedimento
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de vigilância para o 
Município – Autorização para a reposição do equi-
líbrio financeiro do contrato
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais, os votos 
contra dos membros CDU e a abstenção do 
membro do Bloco de Esquerda

Contratação de serviços de limpeza, manutenção 
e reabilitação de espaços públicos no Concelho – 
Lotes 2 e 9 – Liberação da caução
Aprovado por unanimidade

2ª revisão do Plano Diretor Municipal de Vila 
Franca de Xira – Prorrogação de prazo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 121, do loteamento da Fonte 
Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Desafetação de parcela de terreno do domínio 
privado do Município para o domínio público do 
Município – Estrada Nacional 1 – Vila Franca de 
Xira/Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Desafetação de parcela de terreno do domínio 
privado do Lidl & Companhia, Lojas Alimentares 
para o domínio público do Município – Estrada 
Nacional 1 – Vila Franca de Xira/Castanheira do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Acordo com terceiros, para transferência de par-
celas de terreno do domínio público do Município 
para o domínio público da Infraestruturas de Por-
tugal, SA – Estrada Nacional 1 – Vila Franca de 
Xira/Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime 
Marques Dias Simão – Bungalows e zona envol-
vente – Vila franca de Xira – Auto de vistoria e 
receção provisória 
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila 
Franca de Xira – Plano de segurança e saúde 
Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das piscinas municipais 
de Vila Franca de Xira – Plano de segurança e 
saúde 
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2020 – Vila Franca de 
Xira – Adjudicação, minutas dos contratos e 
nomeação do coordenador de segurança em obra 
e diretor de fiscalização
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito 
do Concelho de Vila Franca de Xira – Anexo para 
a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Fundo de maneio da Divisão de Bibliotecas e 
Arquivo, do Departamento de Cultura – Alteração 
da titularidade
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
no Concelho de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal de Saúde e Bem Estar de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Moção – Transportes
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira 
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30, do 
dia 2020/07/08

Atas nº 12/2020, da reunião de câmara ordinária 
de 2020/06/09 e nº 13/2020 da reunião de câmara 
extraordinária e privada de 2020/06/19
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário 
relativo a obras interiores e exteriores a realizar 
no edifício sede – Vila Franca de Xira – Clube Vila-
franquense
Aprovado por unanimidade

Designação de juízes sociais, com proposta de 
nomeação oficiosa por parte do Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa Norte, no âmbito da juris-
dição de menores
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, 
com 10 votos a favor e 1 abstenção

Remodelação da rede de abastecimento de água 
e saneamento na rua da Juventude (parte) – 
Alverca do Ribatejo – Concurso público – Com-
promisso plurianual – Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de prefe-
rência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de prefe-
rência – 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

Abertura de concurso externo de ingresso para 
provimento de um lugar de marinheiro de trá-
fego fluvial, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado – Car-
reira não revista
Aprovado por unanimidade

Pedido de autorização para o estabelecimento 
de negociações contratuais conducentes à aqui-
sição de imóvel sito junto à Estação Ferroviária 
da Póvoa de Santa Iria, abrangido por alvará de 
loteamento urbano e integrando dois lotes de 
terreno
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER de Povos – Vila 
Franca de Xira – Conta Final
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER da Quinta da Pie-
dade - Lotes 1 a 6 – Póvoa de Stª Iria – Conta final
Aprovado por unanimidade

Execução da Escola Básica do 1º Ciclo do Sobrali-
nho – Auto de vistoria e receção definitiva parcial 
e liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Remodelação e ampliação do Núcleo Museoló-
gico de Alverca – Alverca do Ribatejo – Repara-
ção de deficiências – Acionamento de garantias 
bancárias
Aprovado por unanimidade

Refeições Escolares – Mês de julho – Continui-
dade do fornecimento de refeições aos alunos 
beneficiários de Ação Social Escolar das escolas 
do Concelho
Aprovado por unanimidade

Moção sobre o reinício da atividade tauromáquica 
2020
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

Atribuição do topónimo "Rua do Vale Outeirinho" 
– São Romão – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade
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Atribuição do topónimo "Rua da Ermida de São 
Romão" – São Romão – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Fonte" – São 
Romão – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Casal Velho" – 
São Romão – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Caminho da Fonte dos 
Cavaleiros" – São Romão - São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Estrada de São Romão" 
– Trancoso de Cima – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Junqueira" - 
Trancoso de Cima – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua António Brandão de 
Revoredo" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo Heróis da Aviação" 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Praceta Agostinho Tei-
xeira Rodrigues (Maniá)" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua 1 de Setembro de 
1939" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa dos Estudan-
tes" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua José Saramago" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Beco da Ter-Tir" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Estrada do Campo Inter-
nacional de Aterragem" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo 5 de Maio de 1986" 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Damásio Albino 
Gaspar Rodrigues" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Beco do Metalúrgico" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Fundadores do 
Futebol Clube de Alverca" – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Pedro Custódio 
Pires Martins" – Pinhal das Areias – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Grupo Coral Unidos 
do Baixo Alentejo" – Bom Sucesso – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Carmina da Concei-
ção Eugénio Augusto" – Bom Sucesso – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Vasco Libânio Este-
ves Simões" - Arcena – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do topónimo "Rua Maria Fernanda 
Curado" – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Bairro Novo da 
Figueira" – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Nora" – Sobra-
linho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Praceta do Olival" – 
Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Filmagens no Cemitério Municipal de Vila Franca 
de Xira – Isenção do pagamento de taxa
Aprovado por unanimidade

Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira 
e Promoção da Cogestão da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo
Retirado da ordem do dia

Plano Municipal do Ambiente – Consulta Pública
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

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

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira (Cevadeiro), 
em Vila Franca de Xira, pelas 9h30, do dia 2020/07/22

Ata nº 14/2020, da reunião de câmara ordinária 
de 2020/06/24
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio à Divisão Policial de Vila 
Franca de Xira da Polícia de Segurança Pública 
no domínio dos equipamentos e materiais infor-
máticos
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário ao 
funcionamento e às atividades – Vila Franca de 
Xira – Cajixira - Centro de Apoio à Juventude e à 
Infância de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário des-
tinado à remodelação do elevador do edifício sede 
– Alverca do Ribatejo – Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense
Aprovado por unanimidade

Emissão de parecer favorável ao pedido de decla-
ração de utilidade pública apresentado pela asso-
ciação cultural designada por Cegada - Grupo de 
Teatro
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 
Quota institucional 2020
Aprovado por unanimidade

Regulamento Sobre Diversas Atividades Sujeitas 
a Controlo Prévio Municipal
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2020 – Seleção de candi-
datos com lugar atribuído
Aprovado por unanimidade

Barco varino "Liberdade" – Candidatura à marca 
Natural.PT
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de prefe-
rência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara 
Municipal delegados e praticados pelo Presidente 
relacionados com o exercício de direito de prefe-
rência – 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

Prestação de serviços de contratação de serviços 
de inspeção, reinspeção e inspeção extraordiná-
ria de ascensores, monta-cargas, escadas mecâ-
nicas e tapetes rolantes no Município – Liberação 
da caução
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de limpeza das piscinas 
municipais, do complexo municipal de desporto, 
recreio e lazer de Vila Franca de Xira e dos pavi-
lhões desportivos municipais – Liberação da 
caução 
Aprovado por unanimidade

Prestação de serviços de vigilância do Centro 
Comunitário de Vialonga – Liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Aquisição de duas viaturas para recolha de RSU 
indiferenciados – Adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de energia elétrica para o Municí-
pio – Adjudicação e aprovação das minutas dos 
contratos
Aprovado por unanimidade

Aditamento ao protocolo do Viaduto dos Caniços – 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais e os votos 
contra dos membros da CDU e do Bloco de 
Esquerda

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 127, do loteamento Quinta da 
Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 119, do loteamento Casal da 
Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 1, do loteamento Casalinho – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 23, do loteamento Casalinho – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 49, do loteamento Casalinho – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES
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Deliberações

     DELIBERAÇÕES
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 54, do loteamento Casalinho – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 63, do loteamento Fonte Santa 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Muni-
cípio sobre o lote 324, do loteamento Fonte Santa 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva - Requalifi-
cação da avenida Infante Dom Pedro – Alverca do 
Ribatejo – Fase 1 -  Alteração da data de conclu-
são da empreitada (desvio de prazo)
Aprovado por unanimidade

Remodelação/conservação do Pavilhão Despor-
tivo Municipal das Cachoeiras – Adjudicação, 
minuta do contrato e nomeação do coordenador 
de segurança em obra e diretor de fiscalização
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

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho de Vila 
Franca de Xira – Conta final e auto de vistoria 
para efeitos de liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2020 - Concelho de Vila 
Franca de Xira - Lote 1 – Plano de segurança e 
saúde
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2020 - Concelho de Vila 
Franca de Xira - Lote 2 – Plano de segurança e 
saúde
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo João dos Santos 
Figueiredo Carreiro (Sensei/Professor)" – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Dr. Magalhães Godi-
nho" – Terra da Pastoria – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Praceta Dr. António 
Macedo" – Terra da Pastoria – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Dr. Sousa Martins" – 
Terra da Pastoria – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais para acervo do Museu 
do Neo-Realismo pela Associação Promotora do 
Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Doação de bens culturais para acervo do Museu 
do Neo-Realismo por António Mota Redol
Aprovado por unanimidade

Prémio de Teatro "Mário Rui Gonçalves" – Nor-
mas da edição 2020
Aprovado por unanimidade

Edital da lista definitiva dos candidatos admitidos 
no concurso público de 2020, para atribuição em 
regime de arrendamento apoiado de 12 frações 
municipais no Concelho
Tomado conhecimento

Alargamento do período de pagamento de rendas 
municipais sem indemnização moratória – Situa-
ção de pandemia
Aprovado por unanimidade

Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira 
e Promoção da Cogestão da Reserva Natural do 
Estuário do Tejo
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais e os votos 
contra dos membros da CDU e do Bloco de 
Esquerda

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Vila Franca de Xira

Videoconferência 
25 e 26 de junho de 2020 – 18h00

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal (correspon-
dente ao período de 16 de março a 31 de maio de 
2020)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 - Apresentação da “Estratégia de 
Desenvolvimento do Concelho de Vila Franca 
de Xira’2030” (com apresentação pela empresa 
autora do estudo) – Conhecimento
O ponto foi retirado a pedido da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Ponto 3 - Regulamento Municipal da Escola a 
Tempo Inteiro – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e cinco votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
CDS-PP e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz; e 
as abstenções do Bloco de Esquerda e do PAN

Ponto 4 - Escola a tempo inteiro 2020/2022 – 
Autorização prévia do compromisso plurianual 
– Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 5 - Serviço de refeições escolares – Ano 
letivo 2020/2021 – Protocolo a celebrar com IPSS 
– Autorização prévia do compromisso plurianual 
– Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 6 - Atividades de Enriquecimento Curricu-
lar – Ano letivo 2020/2021 – Protocolo – Autori-
zação prévia do compromisso plurianual – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade

Ponto 7 - Transportes escolares – Ano letivo 
2020/2021 – Transferências para as freguesias – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 8 - Transportes escolares – Ano letivo 
2020/2021 – Autorização prévia do compromisso 
plurianual – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos 
a favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do 
Bloco de Esquerda, do PAN e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, S. João dos 
Montes e Calhandriz; e a abstenção do CDS-PP

Ponto 9 - Consolidação de contas de 2019 do 
grupo municipal – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 10 - Atualização e revisão do Plano de Pre-
venção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infra-
ções Conexas – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 11 - Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes no concelho de Vila Franca de Xira – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 - Plano Municipal de Saúde e Bem-Es-
tar de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 13 - Alterações ao Regulamento Adminis-
trativo do Conselho Municipal de Segurança – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 14 - Abertura de procedimento para recru-
tamento do cargo de direção intermédia do 2.º 
grau – Chefe da Divisão de Bibliotecas e Arquivo 
– Aprovação da constituição do júri
Aprovado por unanimidade

Ponto 15 - Cedência para integração no domínio 
público – Rua do Outeiro, n.º 6 - Alverca do Riba-
tejo – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 16 -  Reperfilamento de troço da estada do 
Casal da Raposeira (antigo caminho do Casal da 
Patrícia) – Cedência de parcela de terreno com 
contrapartidas para o domínio público – Aprova-
ção
Aprovado por unanimidade

Ponto 17 - Apoio ao emprego e ao desenvolvi-
mento económico – Prorrogação da isenção do 
pagamento de rendas e taxas municipais – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 18 - Desafetação de parcela de terreno 
do domínio privado do Município para o domínio 
público do Município – Estrada Nacional 1 – Vila 
Franca de Xira/Castanheira do Ribatejo – Aprova-
ção
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 19 - Desafetação de parcela de terreno 
do domínio privado do LIDL & Companhia, Lojas 
Alimentares para o domínio público do Município 
– Estrada Nacional 1 – Vila Franca de Xira/Casta-
nheira do Ribatejo - Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 20 - Acordo de terceiro, para transferên-
cia de parcelas de terreno do domínio público 
do Município para o domínio público da Infraes-
truturas de Portugal, S.A. – Estrada Nacional 1 
– Vila Franca de Xira/Castanheira do Ribatejo – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 21 - Apreciação e votação dos documentos 
apresentados no PAOD
Moção «Não deixar ninguém para trás», apresen-
tada pelo PAN 
Aprovada por maioria, com oito votos a favor da 
Coligação Mais, do BE e do PAN; vinte e seis 
abstenções do PS e da CDU; e um voto contra 
do CDS-PP 

Saudação «À mobilização antirracista”, apresen-
tada pelo BE 
Rejeitada por maioria, com vinte votos contra do 
PS, da Coligação Mais e do CDS-PP; e quinze 
votos a favor da CDU, do BE e do PAN

Saudação «À mobilização antirracista”, apresen-
tada pelo PS 
Aprovada por maioria, com vinte e sete votos a 
favor do PS, da CDU e do PAN; três abstenções 
do BE; e cinco votos contra da Coligação Mais e 
do CDS-PP

Saudação «28 de junho – Dia do orgulho LGBTI», 
apresentada pelo BE 
Aprovada por maioria, com vinte e nove votos 
a favor do PS, da CDU, do BE e do PAN; cinco 
abstenções da Coligação Mais e do CDS-PP; e 
um voto contra do PS 

Moção «Transportes», apresentada pela CDU 
Aprovada por unanimidade dos presentes 
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camaramunicipalvfx camaramunicipalvilafrancaxira

A Câmara Municipal já tem presença oficial nas Redes Sociais. 
Siga-nos em:

“Notícias e Eventos do Município” – subscreva a newsletter digital!
 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, disponibiliza, quinzenalmente, uma 
newsletter simples enviada para o seu e-mail, com as principais notícias do Concelho 
e os eventos mais importantes do momento. Subscreva-a no site da Autarquia em 
www.cm-vfxira.pt!
Trata-se de mais um canal regular de informação para todos os munícipes, associado
ao Boletim Municipal (de periodicidade bimensal), ao website e às redes sociais do 
Município.

cmvilafrancadexira

Moção «Pela não discriminação da atividade 
tauromáquica», apresentada pelo CDS-PP 
Aprovada por maioria, na versão final, com 
vinte e nove votos a favor do PS, da CDU, 
da Coligação Mais e do CDS-PP; duas 
abstenções do BE; e quatro votos contra da 
CDU, do BE e do PAN 

Voto de condenação «Pelos recentes atos de 
vandalismo e incentivo ao ódio»», apresen-
tado pelo CDS-PP 
Aprovada por maioria, com trinta e quatro 
votos a favor do PS, da CDU, da Coligação 
Mais, do e do CDS-PP; e uma abstenção do 
PAN 

Voto de pesar «Pelo falecimento de José 
Manuel Câncio Macieira», apresentado pelo 
PS 
Aprovada por unanimidade dos presentes 

Proposta «Apoios sociais dos SMAS»; apre-
sentada pela Coligação Mais 
Foi retirada com a anuência da Assembleia 
Municipal e do Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS de Vila Franca de 
Xira, mediante promoção de uma reunião 
de apreciação entre as duas entidades 

Proposta «Atendimentos nos Centros de 
Saúde»», apresentada pela Coligação Mais 
Aprovada por unanimidade dos presentes 

Proposta «COVID19 no concelho de Vila 
Franca de Xira», apresentada pela Coliga-
ção Mais 
Rejeitada por maioria, com onze votos 
contra da CDU; dezasseis abstenções do 
PS e do BE; e oito votos a favor da Coligação 
Mais, do BE, do CDS-PP e do PAN 

Proposta «Higiene Urbana», apresentada 
pela Coligação Mais
 Aprovada por unanimidade dos presentes 

Proposta «Piscinas e Equipamentos Munici-
pais», apresentada pela Coligação Mais
 Aprovada por unanimidade dos presentes 

Sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira

Instalações da Assembleia Municipal 
23 de julho de 2020 – das 18h00 às 22h00

Ponto 1 - Eleição do(a) 2.º(ª) Secretário(a) 
da Mesa da Assembleia Municipal
A eleita do Partido Socialista, Esperança 
Flávia Gerardo Câncio, foi eleita por 
maioria, com vinte votos a favor e dezassete 
votos em branco

Ponto 2 - Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens – Eleição de um cidadão elei-
tor para integrar a CPCJ na sua modalidade 
alargada, no mandato 2017/2021
O cidadão Vitor Manuel Braga Domingos 
foi eleito por maioria, com dezanove votos 
a favor, tendo a cidadã Maria Eduarda Silva 
Mendes obtido um voto a favor, registando-
se ainda dezasseis votos em branco e um 
voto nulo
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