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Foi a 23 de novembro
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresentou 
o seu Plano Municipal de Saúde e Bem-Estar

A apresentação pública do Plano Municipal de Saúde e Bem-Es-
tar de Vila Franca de Xira para o período 2020/2022, assim como 
o Plano de Ação referente a 2020/2021 aconteceu no dia 19 de 

novembro. Esta iniciativa decorre da adesão à Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis. O objetivo do Plano Municipal é divulgar 
as iniciativas no concelho que adotam comportamentos saudáveis 
através da promoção da saúde e qualidade de vida das populações.
As principais linhas de ação do Plano, a decorrer até 2022, 
assentam em várias iniciativas como campanhas, palestras e 
workshops com vista a estilos de vida saudáveis, como alimen-
tação e atividade física, e também outras iniciativas, destinadas 
a uma camada mais jovem da população. Ainda estão previstas 
ações na Semana Europeia de Vacinação, de promoção ao enve-
lhecimento ativo e saudável, capacitação de doentes e cuidado-
res informais na gestão de doenças crónicas.
No âmbito da literacia em saúde haverá campanhas como “Dar 
Vida aos Anos”, “Hidrate-se beba água da torneira” e ações que 
incitem à prática de atividade física.

Atual

Plano Municipal para a Integração de Migrantes apresentado a 23 de novembro
O objetivo é combater a exclusão
A apresentação pública do I Plano Muni-
cipal para a Integração de Migrantes do 
Concelho de Vila Franca de Xira (PMIM-
VFX) para o período 2019/2022 decorreu 
no dia 23 de novembro, através de uma 
sessão digital.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
António Oliveira referiu na ocasião que 
“em Vila Franca de Xira acreditamos que 
é sempre pela via da inclusão e nunca 
pela discriminação, que asseguramos o 
desenvolvimento do nosso território, com 
melhor qualidade de vida para as nossas 
populações. 

Este documento é mais um excelente 
exemplo do trabalho que temos vindo a 
realizar, e do caminho que que quere-
mos continuar a percorrer”. 
O PMIMVFX assenta em três eixos de 
intervenção (acolhimento; integração e 
participação; interculturalidade) e quinze 
áreas estratégicas de intervenção. Pro-
põe-se ainda promover as relações de 
convivência intercultural e a participação 
dos migrantes na definição de políticas 
locais, potencializando assim a adequada 
integração.
O documento tem por objetivo a cons-
trução de uma visão estratégica estru-
turante da intervenção já desenvolvida, 
culminando na adoção de práticas que 
colmatem lacunas identificadas nesta 
área, visando o desenvolvimento de um 
sentido de identidade plural. 

O projeto de inclusão social, com duração 
de 34 meses, resulta de um investimento 
municipal na ordem dos 66 mil euros, 
estando os restantes 75 por cento a cargo 
do Fundos Comunitários (Fundo de Asilo, 
Migração e Integração – Alto Comissa-
riado para as Migrações | FAMI-ACM), e 
está em execução desde dezembro 2019. 
O Município de Vila Franca de Xira entende 
que o empreendedorismo, a diversidade 
de competências e criatividade das pes-
soas nacionais de países terceiros (NPT) 
que residem no Concelho, associados à 
diversidade cultural e à afirmação dos 
Direitos Humanos como motor da cidada-
nia, são uma oportunidade de valorização 
no nosso território.
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Cara e Caro Munícipe,

Tal como vem acontecendo desde 2010, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi uma vez mais reconhecida como uma 
das “Autarquias + Familiarmente Responsáveis” do País pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. 
Esta distinção vem reconhecer a capacidade interventiva e o contínuo empenho da Autarquia em fomentar as práticas de 
apoio às famílias do Concelho e aos seus trabalhadores. Fomos também agraciados recentemente com mais um prémio 
da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), que voltou a distinguir o Museu do Neo-Realismo, desta feita com o 
Prémio para Melhor Trabalho de Museografia, atribuído à Exposição “Candido Portinari em Portugal”. Partilho convosco 
a satisfação pela atribuição destes prémios e distinções, que são o reflexo do bom trabalho que é desenvolvido por esta 
Câmara Municipal, nas mais diversas áreas.

No passado dia 16 de dezembro foi feita a escritura de aquisição dos terrenos, na Póvoa de Santa Iria, onde há alguns anos 
tem vindo a funcionar um parque de estacionamento provisório. Este investimento da Câmara Municipal, no valor de 1 
milhão e 750 mil euros, é de uma grande importância estratégica para a Póvoa de Santa Iria e para o Concelho. A aquisição 
destes terrenos é a base essencial para a futura criação de um terminal rodoferroviário naquele local, o que representará 
sem dúvida um acréscimo significativo para a qualificação do espaço público e para a melhoria da qualidade de vida de 
muitos milhares de pessoas. É por isso um passo muito importante, a concretizar nos próximos anos, marcando de forma 
positiva o ano de 2020, que como todos sabemos foi de especial dificuldade e complexidade para todos nós, devido aos 
impactos negativos provocados pela pandemia de Covid-19.

Nesta primeira edição de 2021, voltamos a divulgar os principais projetos que constam no Plano e Orçamento para este 
ano, quer da Câmara Municipal, quer dos SMAS. Um Orçamento ajustado à realidade dos nossos dias, elaborado com todo 
o rigor e com a prudência que já nos caracteriza, aspetos que se tornam ainda mais importantes na atual conjuntura. 
Continuamos, no entanto, empenhados em concretizar investimentos estratégicos para o desenvolvimento do nosso Ter-
ritório, entre os quais destaco a requalificação da Escola EB1 Álvaro Guerra em Vila Franca de Xira (obra já em curso) e o 
prolongamento do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo a Alverca do Ribatejo e Sobralinho, cujas obras decorrerão 
entre 2021 e 2022. Em Vialonga, 2021 será também o ano em que entrarão em funcionamento as novas instalações do Cen-
tro de Saúde de Vialonga, no edifício do Ninho de Empresas, dando melhores condições a todos os munícipes da freguesia 
de Vialonga no acesso aos cuidados primários de saúde.

Com a expetativa de um ano melhor para todos nós, esperamos que os próximos meses representem também o regresso 
gradual à vida familiar e em sociedade, sem as restrições que tivemos que enfrentar em 2020. Com a colaboração de todos 
na adoção das medidas de proteção e segurança que sabemos serem ainda necessárias, temos também a esperança de 
podermos voltar em breve à concretização da nossa programação cultural, desportiva e de lazer de forma cada vez mais 
alargada em termos de presença de público.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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ALBERTO MESQUITA

Editorial

Plano Municipal para a Integração de Migrantes apresentado a 23 de novembro
O objetivo é combater a exclusão
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Executivo Municipal aprova Orçamento de 76 milhões e 891 mil euros para 2021
Documentos previsionais apresentam uma redução de 0,97% em relação a 
2020, num orçamento pautado pela prudência e consistência

O Orçamento e Plano Orçamental Plurianual 2021/2025 da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foram aprovados na 
reunião de câmara realizada no passado dia 21 de novembro e 
na seguinte sessão da Assembleia Municipal. O orçamento para 
2021 atinge os €76.891.043, apresentando um decréscimo de 
0,97% face ao orçamento inicial de 2020 (de €77,64M). 
Num orçamento marcado pela pandemia da doença COVID-19 e 
pelos seus efeitos negativos no plano social e económico, a sua 
elaboração pauta-se pela prudência e consistência, ao mesmo 
tempo que reforça uma política de investimento público e de 
equilíbrio financeiro. No atual contexto de crise pandémica e 
sanitária, dotado de incerteza e imprevisibilidade, destaca-se 
a adoção de uma política tributária estável e amiga das famí-
lias e das empresas, concretizada através da manutenção da 
taxa mínima legalmente admissível de IMI (0,3%), a aplicação 
do IMI familiar, as isenções de IMI respeitantes às associações 

de cultura, recreio, desporto, sociais e similares, relativamente 
aos prédios destinados à realização das suas atividades esta-
tutárias, as isenções em sede de Derrama e a manutenção, em 
geral, do valor das taxas e preços municipais. Neste orçamento 
estão também incluídas as medidas específicas de combate à 
COVID-19 introduzidas em 2020, nomeadamente o apoio social 
aos cidadãos e famílias vulneráveis e o apoio à economia local, 
no quadro das competências, responsabilidades e possibilidades 
do Município.
No domínio das receitas, 94,33% dizem respeito a receitas cor-
rentes, 5,47% referem-se a receitas de capital e 0,2% traduzem 
outras receitas. Os impostos locais diretos constituem a maior 
fonte de receita orçamental do Município, representando mais de 
43% do montante da receita corrente e cerca de 41% da receita 
total.  
Os documentos de previsão e gestão asseguram, como sempre, a 
existência de uma margem orçamental positiva, de acordo com a 
regra do equilíbrio orçamental, de cerca de 10 milhões e 600 mil 
euros (€10.603.262). 
A aquisição de bens de capital (investimento municipal) atinge 
mais de 80% (€14.647.295) do total da despesa de capital, sendo 
de realçar as obras no parque escolar, várias obras nos Bairros 
PER, pavilhões e piscinas municipais no âmbito da eficiência 
energética, bem como a aquisição de equipamentos e viaturas no 
âmbito dos resíduos urbanos, não esquecendo a requalificação 
do espaço público e urbano.
Foram também aprovados o Orçamento para 2021 e o Plano Plu-
rianual de Investimentos 2021/2025 dos SMAS – Serviços Muni-
cipalizados de Águas e Saneamento, num valor global de cerca 
de 19 milhões e 870 mil euros (€19.870.451), o que representa 
um ligeiro crescimento em relação a 2020 (em que o orçamento 
global foi de €19,5M).

Destaque



JAN | FEV | 2021 
Destaque 5

Educação, Requalificação do Espaço Público e Ambiente são as 
maiores prioridades 
Os documentos de planeamento e gestão financeira continuam a 
ser estruturados em função de cinco eixos estratégicos, que tra-
duzem as opções do executivo municipal no presente mandato 
autárquico: Um Concelho Inclusivo; Um Concelho Sustentável; 
Um Concelho com Identidade; Um Concelho Empreendedor; Um 
Concelho Competitivo. 
Na área da Educação, a Autarquia dará continuidade a grandes 
investimentos, dos quais se destaca um ambicioso programa 
de remoção do amianto existente nas Escolas do 2.º e 3.º Ciclo 
bem como Secundárias, à semelhança do que já foi realizado no 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo. Destaque ainda para a requalificação da 
Escola Básica Álvaro Guerra, em Vila Franca de Xira, bem como 
os investimentos no domínio da eficiência energética nos Bair-
ros Municipais do PER da Castanheira do Ribatejo, Forte da Casa 
e Povos, e também nos Pavilhões Desportivos Municipais do 
Sobralinho e do Olival de Fora, em Vialonga e nas Piscinas Muni-
cipais da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa.
Na área do Ambiente, terão continuidade os investimentos já em 
curso, ao nível das criação de melhores condições de recolha dos 
resíduos urbanos, manutenção dos espaços verdes e a dinamiza-
ção da educação ambiental, com destaque para a contínua reno-
vação da frota ambiente e dos equipamentos de depósito, bem 
como da ampliação da rede municipal de ilhas ecológicas.
Na Requalificação Urbana do Espaço Público, destaca-se o pro-
longamento do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo 
a Alverca do Ribatejo e ao Sobralinho, bem como a 2.ª fase da 
requalificação da EN10 e o Parque Ribeirinho da Vala do Carre-
gado, na Castanheira do Ribatejo.
Na área da Governança, realça-se a entrada em funcionamento 
das novas instalações do Centro de Saúde de Vialonga, no edifício 
do Ninho de Empresas. 
Num conjunto de ações que ultrapassam as competências muni-
cipais, a Autarquia continuará a exigir da Administração Central, 
como ações prioritárias a desenvolver no Concelho, entre outras: 

a requalificação da Escola Básica 2,3 de Vialonga; a abolição das 
portagens da A1 no troço concelhio; a construção da Variante de 
Alverca e dos Nós dos Caniços e do Sobralinho na A1; o comple-
tamento do Nó 2 de Vila Franca de Xira; novas instalações para 
as forças de segurança em Alhandra e na Castanheira do Riba-
tejo; a reparação e conservação do Mouchão da Póvoa.

SMAS de Vila Franca de Xira 
destacam a diversificação de investimentos 

em todas as áreas de intervenção
 

Quanto ao orçamento dos SMAS de Vila Franca de Xira, que apre-
senta uma dotação global de €19.870.451, as ações previstas 
para os próximos anos assentam na diversificação dos investi-
mentos em todas as suas áreas de intervenção, estabelecendo 
como prioridades a satisfação dos clientes, a sustentabilidade 
dos serviços e a valorização do capital humano.
As medidas e a gestão realizada permitem aos SMAS um equilí-
brio entre as receitas e as despesas, gerando o seu autofinancia-
mento, o qual permitirá no próximo ano um investimento próprio 
num valor global inicial de €2.280.400,00.
Ao nível do abastecimento público de água, o investimento pre-
visto na renovação de infraestruturas é de €1.047.200,00 e ao 
nível do saneamento prevê-se um investimento na renovação e 
expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais no concelho de €1.087.600,00.
Os SMAS de Vila Franca de Xira continuam assim empenhados 
em fornecer uma água de excelência às suas populações e na 
prestação de serviços de qualidade, com ações de grande vulto 
ao nível do controle de perdas de água e mantendo também um 
elevado investimento na valorização dos seus trabalhadores.
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Candidatura ao financiamento europeu já foi aprovada
Vai ser criado o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
do Município de Vila Franca de Xira
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira obteve aprovação a 
mais uma candidatura a financiamento pelos Fundos Comunitá-
rios, desta feita destinada à Elaboração do Plano Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Vila Franca 
de Xira. Esta candidatura tem uma taxa de financiamento de 85%, 
suportada pela linha de financiamento europeu EEAGrants e 
representa um investimento total de 162 mil euros.
O Projeto Franca Adaptação (Franc@d.PT.ação) irá decorrer ao 
longo de 30 meses, incluindo a elaboração deste Plano Municipal 
e a implementação do respetivo plano de comunicação.
Os seus principais objetivos são:
- Aumentar a capacidade de adaptação, tornando o Município 
mais resiliente;

- Identificar medidas e ações de adaptação a concretizar a nível 
municipal;
- Partilhar e disseminar informação, tornando a comunidade mais 
sensível e consciente para esta temática.

Acontece

Prontas a circular
Frota Automóvel da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira passa a contar 
com duas viaturas 100% elétricas
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira adquiriu recentemente 
duas viaturas 100% elétricas, com as mesmas características, em 
resultado de uma candidatura a financiamento do Fundo Ambien-
tal (que comparticipou a 50% estas aquisições) e que passam a 
integrar a frota automóvel do Município.
Ao abrigo da mesma candidatura, está já instalado e operacional, 
nas Oficinas de Povos em Vila Franca de Xira, um carregador elé-
trico destas viaturas, sendo que um segundo equipamento será 
também instalado no Páteo da Câmara (local de estacionamento 
das viaturas municipais).
Recorde-se que há já largos anos que a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira dispõe, na sua frota automóvel, de viaturas híbri-
das. A aquisição de viaturas 100% elétricas representam mais um 
passo importante para a renovação da frota automóvel da Autar-
quia, assente na concretização de medidas amigas do ambiente e 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

A Câmara Municipal assinalou o Dia Interna-
cional da Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres (25 de novembro) com um conjunto 
de ações que visaram sensibilizar para esta 
realidade que muitas mulheres ainda vivem 
física, social ou psicologicamente. O Execu-
tivo promoveu a iluminação do edifício dos 
Paços do Município no referido dia, das 17h30 
às 24h00, distribuiu laços brancos a todos os 
trabalhadores municipais e apresentou o 
filme “As Sufragistas", que conta a história 
do movimento sufragista e da repressão que 
um grupo de operárias sofreu na pele, para 
pressionar o governo britânico a mudar a lei, 
de forma a terem direito ao voto. 
Comprometida em prevenir e condenar 
qualquer crime desta natureza, a Autar-

quia promove a mobilização dos seus 
parceiros institucionais e intervém peda-
gogicamente, através dos programas 

que são levados às escolas, nomeada-
mente o “Não sejas um Peão na Relação” 
e a “Igualdade em Ponto Pequeno”, bem 
como de outras iniciativas de preven-
ção dos comportamentos enquadrados 
nos fenómenos de Bullying e de Cyber-
bullying. No formato de um atendimento 
especializado, a Câmara Municipal tem 
a funcionar o Centro de Apoio à Vítima 
(CAV), no Centro Comunitário de Vialonga, 
ao qual afetou meios de contacto exclu-
sivos: apoiovitima@cm-vfxira.pt / 92 55 
99 039. As situações enquadráveis são 
sinalizadas pelo Serviço de Atendimento 
e Acompanhamento Social Integrado 
(SAASI), em funcionamento em todas as 
sedes das Juntas de Freguesia.

Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres 
Município assinala e dá continuidade aos programas neste âmbito
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Apresentadas plataformas digitais inovadoras na área do Ambiente
Georreferenciação de árvores e sistema integrado de rega já são uma 
realidade
O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Mesquita, apresentou, 
a 9 de dezembro duas plataformas digitais inovadoras, desenvolvi-
das pelos serviços Municipais nas áreas do Ambiente e de Informá-
tica. Uma delas destina-se à georreferenciação de árvores do Con-
celho e a outra consiste num sistema integrado de gestão da rega.
O Autarca sublinhou a prossecução de objetivos de sustentabi-
lidade ambiental, na continuidade dos quais estas plataformas 
digitais são demonstrativas dos esforços envidados pela Câmara 
Municipal para otimizar os recursos e a gestão nestas áreas. Estas 
ferramentas inovadoras constituem-se como um forte impulso 
em prol da sustentabilidade e terão “impacto no amanhã”: a geor-
referenciação de árvores nas áreas urbanas permite “promover 
práticas de manutenção e de gestão florestal mais sustentáveis 
numa manifestação dinâmica em prol do valor dos ecossistemas”.
No que diz respeito ao sistema integrado de gestão da rega, os 
técnicos municipais conseguem remotamente otimizar a rega em 
função das medições climáticas. Trata-se de um sistema que per-
mite evitar consumos excessivos de água da rede pública e per-

mitir uma redução nos consumos entre 30 a 60 por cento Para 
além de detetar falhas no sistema de rega e ruturas, os técnicos 
conseguem agora fazer também uma gestão integrada e mais 
eficiente das zonas verdes, através de leituras diárias dos dados 
climatéricos.

O Município de Vila Franca de Xira deu início na última semana de 
novembro a uma vasta operação de plantação de 500 novas árvo-
res em todo o Concelho, de forma a assinalar o Dia da Floresta 
Autóctone, que se celebra a 23 de novembro.
A plantação simbólica de uma árvore (um sobreiro), decorreu no 
dia 9 de dezembro, no Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria e 
esteve a cargo do Presidente da Câmara, Alberto Mesquita e do 
Presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa, Jorge Ribeiro. 

Segundo o presidente da autarquia, “o trabalho que temos vindo 
a desenvolver é extremamente importante, mas há um fator que 
é absolutamente decisivo, que é a colaboração de todos. Se todos 
colaborarmos, naturalmente vamos ter um território mais sus-
tentável ambientalmente e com melhor qualidade de vida”.
No mesmo dia realizou-se ainda uma visita à Mata do Paraíso, em 
Vialonga, para acompanhamento das intervenções de recupera-
ção que estão em curso na sequência do incêndio registado em 
julho deste ano.

Ação já em curso
Município de Vila Franca de Xira assinala Dia da Floresta Autóctone 
com plantação de 500 novas árvores
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Vila Franca de Xira foi novamente eleita “Autarquia + Familiarmente Responsável”
Distinção acontece há 20 anos

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira voltou a ser dis-
tinguida, tal como vem acontecendo desde 2010, como uma 
das “Autarquias + Familiarmente Responsáveis” do País, pelo 
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. 
Esta distinção vem reconhecer a capacidade interventiva e o 
contínuo empenho da Autarquia em fomentar as práticas de 
apoio às famílias do Concelho e aos seus trabalhadores.

Acontece

COVID-19 – Linhas telefónicas gratuitas
Município mantém apoio telefónico gratuito a população vulnerável
O Município de Vila Franca de Xira adotou várias medidas extraordinárias de apoio à população, nomeadamente junto daqueles que, no 
âmbito da presente pandemia de COVID-19, se apresentam numa situação de vulnerabilidade. Ainda em abril, o Executivo criou duas 
linhas telefónicas de apoio gratuitas, que se mantêm ativas, devido ao persistente contexto pandémico. Uma de encaminhamento psi-
cológico, acessível pelo número 800 210 117 e outra mais vocacionada para o esclarecimento de dúvidas e aconselhamento em geral, 
disponível pelo 800 210 119 e destinada aos idosos ou população com mais de 55 anos do Concelho.

Linha de Apoio Psicológico – 800 210 117
O número 800 210  117, disponível de segunda-feira a domingo, 
das 9h às 20, visa disponibilizar uma ajuda, acessível a qualquer 
pessoa e a partir de qualquer local, que facilite o desenvolvimento 
de estratégias ativas de adaptação, minimizando o impacto nega-
tivo que as medidas de combate à COVID-19 provocam, nomea-
damente sentimentos de ansiedade, medo, preocupação, entre 
outros. Esta linha telefónica de apoio psicológico pretende que as 
pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade psico-
lógica sejam escutadas e encontrem uma resposta adequada de 
suporte emocional.  A intervenção assenta em quatro pilares de 
apoio e orientação: tranquilizar; conectar; informar e confiança e 
é assegurada por uma Psicóloga Municipal. 

Linha de Apoio aos Idosos – 800 210 119
Os idosos ou população com mais de 55 anos do Concelho tam-
bém têm ao seu dispor uma linha telefónica gratuita, pelo 800 
210 119, a partir da qual estes Munícipes, também considerados 
pelas entidades de saúde nacionais como um grupo de maior 
risco face à COVID-19, podem receber informações e orienta-
ções para ultrapassar esta situação excecional de combate ao 
Coronavírus. O objetivo geral será proporcionar um atendimento 
de maior proximidade a estes Munícipes, criando condições de 
apoio e encaminhamento adequado às necessidades que apre-
sentem.
Respeite as recomendações da DGS: o distanciamento físico, a 
utilização de máscara, a higienização das mãos e as regras da 
etiqueta respiratória.
Cuide de si, cuide de todos!
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3.ª Semana para a Inclusão em Vila Franca de Xira assinalada com um vasto programa
Município atribuiu 300 máscaras sociais transparentes à comunidade 
educativa surda

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) 
foi assinalado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira com 
um programa comemorativo que encerrou a 4 de dezembro, com 
a distribuição de máscaras de proteção contra a COVID-19, adap-
tadas a pessoas surdas e com deficiência auditiva. 
O Presidente da Câmara Municipal entregou, no Salão Nobre dos 
Paços do Município, 300 máscaras sociais de proteção contra a 
COVID-19, transparentes, adaptadas a pessoas surdas e com 
deficiência auditiva, incluindo todos os que com eles interagem.
Na ocasião, o líder do executivo disse que “esperamos desta 
forma estar a contribuir para reduzir as dificuldades de comu-
nicação que decorrem da generalização e da obrigatoriedade do 
uso de máscaras, que impedem a leitura labial”.
As máscaras foram distribuídas às escolas do Concelho com alu-
nos nesta condição (Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos 
Santos, Vila Franca de Xira e de Vialonga), oferta que também 
foi alargada aos professores que trabalham com estes jovens. A 
ação também se dirigiu aos trabalhadores municipais (Câmara 
Municipal e SMAS) surdos ou com deficiência auditiva e a toda a 
equipa onde estão integrados. No total, a medida abrangeu 140 
pessoas.
No contexto da presente pandemia, os restantes eventos agen-
dados foram transmitidos através das plataformas digitais muni-

cipais. No dia 30 de novembro, foi apresentado o Bailado Inclu-
sivo "Descompasso" que, em parceria com a Sociedade Euterpe 
Alhandrense, fez parte do alinhamento da II Gala para a Inclusão. 
O programa da 3.ª Semana para a Inclusão contou ainda com 
uma palestra com Paulo Azevedo e a apresentação de alguns dos 
melhores momentos das I e II Gala para a Inclusão (realizadas 
em 2018 e 2019).
A 3 de dezembro, num projeto realizado em parceria com IPSS’s e 
com a Polícia de Segurança Pública, foi possível assistir a “vivên-
cias e expetativas relativas ao futuro”, partilhadas por jovens com 
deficiência, utentes de instituições de apoio à deficiência (Asso-
ciação Projecto Jovem de Vialonga – APJ, Associação para Inte-
gração de Pessoas com Necessidades Especiais - AIPNE, Mithós, 
Cerci Póvoa, Cercitejo) e do Agrupamento de Escolas Agrupa-
mento Professor Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira). 
A 3.ª edição da Semana da Inclusão pretendeu promover e sensi-
bilizar para a adoção das boas práticas inclusivas, apelando para 
o respeito pelos direitos e pelo bem-estar de todos na sociedade. 
A iniciativa, em parceria com a Comissão Municipal para a Defi-
ciência, constitui-se como um mote para que a inclusão das pes-
soas com deficiência seja uma prática transversal e comum na 
sociedade atual. 



A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) voltou a dis-
tinguir o Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, desta 
feita com o Prémio para Melhor Trabalho de Museografia, atri-
buído à Exposição “Cândido Portinari em Portugal”. A cerimó-
nia de entrega da 25.ª edição dos Prémios APOM decorreu por 
videoconferência no passado dia 10 de dezembro.
O prémio atribuído visa distinguir a exposição que apresente a 
melhor organização científica das coleções em exposição, con-
siderando também aspetos como a criatividade na apresenta-
ção dos objetos, o cumprimento das normas de segurança e de 
conservação, a garantia da acessibilidade a todos os públicos e 
também a criação de um percurso expositivo atraente que per-
mita criar uma relação afetiva com o público, transmitindo os 
conteúdos programados através dos objetos e dos elementos 
expositivos selecionados pelo/a museólogo/a. 
A Exposição “Candido Portinari em Portugal” teve o Alto Patrocí-
nio de Sua Excelência o Presidente da República e esteve patente 
no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira entre outubro 
de 2018 e março de 2019.
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Mural 18
Municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa criam projeto 
de apoio à Cultura
Num contexto particularmente desfavorável aos agentes cultu-
rais, os 18 Municípios que integram a Área Metropolitana de Lis-
boa (AML) juntam-se na criação de um projeto que visa apoiar pro-
fissionais de diversas áreas artísticas, tão severamente afetados 
pela pandemia. O projeto Mural 18 consiste na implementação de 
uma programação cultural em rede, com arranque já em janeiro 
de 2021, e que se prolongará até ao mês de maio do mesmo ano.
No Concelho de Vila Franca de Xira as primeiras iniciativas pre-
vistas neste âmbito são: a 15 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de 
Vila Franca de Xira, a instalação/ performance de dança “Da Ruína 

à Memória” [Terra – Pedra – Pó]; no dia 22 de janeiro, a apre-
sentação da peça de teatro “Fronteira Fechada – de Alves Redol”, 
no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo; e no 
dia 5 de fevereiro, a performance “Barbearia Atómica”, na Fábrica 
das Palavras, em Vila Franca de Xira. Todas as ações iniciam-se 
pelas 21h00, tendo transmissão em streaming. A participação nas 
mesmas obedece às normas de segurança estipuladas pela Dire-
ção-Geral de Saúde. 
Consulte informações mais detalhadas na agenda.

Acontece

Atribuído o Prémio para Melhor Trabalho de Museografia
Prémios APOM distinguem o Museu do Neo-Realismo 
em Vila Franca de Xira pela Exposição “Cândido Portinari em Portugal”

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira
Foram já selecionadas as candidaturas à BF20
Teve lugar no passado dia 3 de dezembro a seleção das candida-
turas à próxima edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca de 
Xira. A seleção, feita por um Conselho de Curadores composto 
por Bruno Humberto (artista, curador e músico multidiscipli-
nar), Catarina Botelho (Artista visual), Filipa Valladares (Cura-
dora, produtora independente, editora e livreira) e Paulo Mendes 
(artista plástico, comissário de exposições e produtor de projetos 
culturais), incidiu sobre um total de 90 concorrentes, tendo sido 
apuradas as candidaturas no âmbito das quais será posterior-
mente feita a atribuição do prémio.
A próxima edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, 
aquela que é uma das mais antigas e emblemáticas iniciativas do 
seu género no nosso país, terá lugar no Celeiro da Patriarcal, em 
Vila Franca de Xira, em data a anunciar brevemente, no início de 
2021.
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Está aberta de segunda-feira a domingo
Já abriu a Loja de Vinhos “Encostas de Xira” 
na Quinta Municipal de Subserra, em São João dos Montes

A Loja dos Vinhos “Encostas de Xira”, que foi criada na Quinta 
Municipal de Subserra em São João dos Montes, já está aberta 
ao público. Num momento informal realizado a 10 de dezembro, 
o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto 
Mesquita, visitou o espaço e assinalou a entrada em funciona-
mento deste novo ponto de venda do “Encostas de Xira”, de pro-
dução 100% municipal.
Passa assim a existir um local destinado à venda do “Encostas 
de Xira” no próprio local onde o mesmo é produzido. A loja foi 
instalada num dos edifícios existentes na Quinta Municipal de 
Subserra, que teve obras de beneficiação e foi especificamente 
decorado para este efeito. Foi igualmente preparada uma Sala 

de Provas, que terá capacidade para receber grupos que efetuem 
visitas à Quinta e também para a realização de eventos munici-
pais.
Esta é mais uma medida enquadrada no Projeto de Enoturismo 
que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vem desenvol-
vendo em torno dos Vinhos “Encostas de Xira”, esperando que 
se constitua como um novo ponto de interesse e de valorização 
daquele espaço municipal, de rara beleza.

Horário: 
De 2.ª-feira a domingo: 

das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira prevê rea-
lizar um investimento de cerca de 2 de milhões de 
euros na requalificação urbana da Póvoa de Santa Iria, 
visando a melhoria das condições de vida da popula-
ção. A par da requalificação dos espaços públicos, a 
criação de cidades inteligentes garante benefícios 
não só ao nível da recreação citadina e da sustenta-
bilidade, mas também da promoção da acessibilidade 
aos transportes públicos. A estratégia Municipal visa 
a construção de um Concelho competitivo e atrativo 
para o investimento, turismo e vivência dos munícipes.

Terminal Rodoferroviário 
– Terrenos já foram adquiridos -

No dia 16 de dezembro foi realizada a escritura pública 
que permitiu à Autarquia a aquisição de dois lotes de 
terreno junto à Estação Ferroviária da Póvoa de Santa 
Iria, onde está instalado há vários anos um parque 
de estacionamento provisório, fortemente utilizado 
sobretudo pela população de Póvoa de Santa Iria, 
Forte da Casa e Vialonga.

Numa decisão de grande valor estratégico para os 
munícipes e para o Concelho de Vila Franca de Xira, o 
Executivo Municipal garante assim que uma área total 
de 19.414 m², permanece no domínio público, abrindo 
as portas à criação de um terminal rodoferroviário, 
que irá permitir criar todas as condições de eficiência e 
redução dos tempos de deslocação, nas quais estarão 
consideradas os espaços para estacionamento, como 
incentivo ao uso dos transportes públicos, promoven-
do-se assim condições de mobilidade adequados aos 
critérios atuais de competitividade e modernidade. 
A operação foi garantida através de um empréstimo 
bancário, a saldar durante os próximos 15 anos, no 
montante de um milhão e 750 mil euros.

JAN  |  FEV  |  2021

Póvoa de Santa Iria – mais 2 milhões de euros na requalificação urbana 

Autarquia investe em terminal rodoferroviário 
e alargamento da zona ribeirinha 

Futuro terminal rodoferroviário
• 1 milhão e 750 mil euros de investimento  

(aquisição do espaço)

• 19.414 m2 de área

• Requalificação do espaço público: estacionamento,  
mobilidade, acessibilidade aos transportes  
públicos
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Prossegue a requalificação paisagística 
e ambiental do Parque Ribeirinho

Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo
Dando continuidade ao investimento na requalificação 
da zona ribeirinha a sul do Concelho, nomeadamente 
no Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do 
Tejo, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai 
demolir dois armazéns adquiridos para o efeito. A 
intervenção realizada no início do ano, através de um 
investimento Municipal de cerca de 77 mil euros, visa 
dar continuidade à integração e requalificação paisa-
gística e ambiental das áreas atualmente ocupadas 
pelos prédios urbanos, prosseguindo assim a inter-
venção que a Autarquia tem vindo a realizar naquele 
espaço público de lazer. 

É nesta perspetiva que o Executivo camarário tem 
vindo a gerir o Orçamento Municipal, procurando 
desenvolver projetos de requalificação dos espaços 
públicos, cujo investimento e execução permitam que 
no seu usufruto, a população tenha a sua qualidade 
de vida incrementada e através dos quais se alcance 
também uma sustentabilidade e uma competitividade 
estratégica, genuinamente diferenciadora do que o 
Concelho tem para oferecer.

Demolição integral de edifícios utilizados 

como armazéns na Zona Ribeirinha 

• Investimento: 77.115,00€ (com IVA)

• Data de início: janeiro’21

• Previsão de conclusão: fevereiro’21
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Alverca do Ribatejo
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Alhandra

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: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]

Execução da Passagem Superior Pedonal da EN10 
(km129+700) – Urbanização Malvarosa
Investimento:  630.647€ (com IVA)
Data de início: janeiro’21
Previsão de conclusão: Agosto’21

• [OBRA EM CURSO]
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Alverca do Ribatejo

Reparação e pintura de muro 
– Urbanização Malvarosa
Investimento:  31.319,29€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Criação de Paragem de Autocarros na EN116 
– Urbanização Malvarosa
Investimento: 59.013,19€ (com IVA)
Data de início: novembro’20
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO]

Execução da Acessibilidade Inclusiva 
– Requalificação da Avenida Infante Dom Pedro 
– Fase 1
Investimento:  655.355,56€ (com IVA)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Investimento Municipal
Obras públicas e requalificaçao urbanaJAN  |  FEV  |  2021

Alverca do Ribatejo
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Alverca do Ribatejo
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Remodelação da Rede de água e Saneamento 
na Rua do Alfatar (Parte) –Alverca do Ribatejo
Investimento: 76.213,79€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]

Execução de Muros de Contenção 
na Rua Dos Combros (Calhandriz)
Investimento: 90.100,00€ (com IVA)
Data de início: setembro’20
Previsão de conclusão: dezembro’20

• [OBRA EM CURSO]

Calhandriz

Castanheira do Ribatejo
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: julho’20
Previsão de conclusão: janeiro’21

• [OBRA EM CURSO]
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Vialonga

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)

• [OBRA EM CURSO]

Alteração da Cobertura das Piscinas Municipais
Investimento: 857.540,00€ (com IVA)
Data de início: julho’20
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO]

Vila Franca de Xira

Conservação e Manutenção de Espaços Exteriores
Investimento: 101.738,27€ (com IVA)

• [OBRA EM CURSO]

Concelho

Criação de bolsas de estacionamento 
- EN1-3 - Estrada da Vala
Investimento:  157.471,28€ (com IVA)
Data de início: outubro’20
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO

Castanheira do Ribatejo
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Retrospetiva

Até 6 de janeiro 
Luzes de Natal acendem o espírito da Quadra no Concelho
A Câmara Municipal assinalou, mais uma vez, o início da época 
natalícia com iluminação alusiva que, num momento simbólico, 
reuniu a 27 de novembro, nos Paços do Município, o Presidente da 
Autarquia e outros eleitos autárquicos.
O simbolismo associado à entrada em funcionamento da ilumi-
nação de Natal pretende ir ao encontro do espírito da época, mas 
também apelar às compras no comércio local em todo o Municí-

pio, de forma a contrariar-se os efeitos do cenário pandémico na 
economia do Concelho.
As iluminações estão presentes em todos os territórios que inte-
gram as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho até dia 
6 de janeiro.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deixa-lhe Votos de 
Boas Festas e de um próspero Ano de 2021.

Alhandra

Vila Franca de Xira

Sobralinho
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Alverca do Ribatejo

São João dos Montes

Forte da Casa

Póvoa de Santa Iria

Cachoeiras

Castanheira do Ribatejo

Vialonga
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Agenda

3EXPOSIÇÕES4

*Limite de visitantes em função  
das orientações da DGS

“Pintura de Luísa Alice  
SINTONIA DAS ENVOLVÊNCIAS”
9 de janeiro a 6 de março

Galeria Municipal de Exposições Palácio 
da Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria 

“Coletiva de Artes Plásticas da Associação  
dos Artistas Plásticos do Concelho  
de Vila Franca de Xira”
10 a 31 de janeiro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra

“Pintura de Helena Lobato  
VIAGENS NA MINHA TERRA”
16 de janeiro a 28 de fevereiro

Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo 

“COSMO/Política #6: Biblioteca Cosmos”

Até 31 de janeiro
Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Medalhística “A Medalha HOJE”,  
de João Duarte, João Santos e Vítor Santos” 
Associação dos Artistas Plásticos  
do Concelho de Vila Franca de Xira
7 a 28 de fevereiro

Galeria de Exposições Augusto Bértholo, Alhandra 

“Traços do Rio”
Até 7 de março’21 

Núcleo “A Póvoa e o Rio”, Passeio Ribeirinho, 
Póvoa de Santa Iria 

“Batalha pelo Conteúdo – movimento  
neo-realista português” 
Exposição Permanente (Parcial)
Até 23 de maio’21 

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Júlio Pomar - A Obra Gráfica  
numa Coleção Privada”
Até 23 de maio’21

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

“Alverca e a Aviação: 1918-2018” 
Até 31 agosto’21 

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Memórias do Oculista Nunes”

Até 6 de março’22 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

“Mário Coelho Da Prata ao Ouro”
Exposição de Longa Duração 

Casa Museu Mário Coelho, Vila Franca de Xira

“Alverca: do Neolítico à Idade Moderna”
Exposição de Longa Duração

Museu Municipal Núcleo de Alverca do Ribatejo

“Do Tejo à Montanha, da Montanha às Lezírias. 
A descoberta de uma paisagem milenar.”
Exposição de Longa Duração 

Núcleo Museológico do Mártir Santo, 
Vila Franca de Xira

3CINEMA4

Lugares limitados de acordo  
com as normas da Direção-Geral da Saúde

Evocação de Bernardo Santareno, por Lauro 
António
“O Crime de Aldeia Velha”
8 de janeiro, sexta-feira, 20h00
Realização e argumento: Manuel Guimarães (1964), 
segundo peça de Bernardo Santareno
Intérpretes: Clara D'Ovar, Alma Flora, Lídia Franco
“A Promessa”
15 de janeiro, sexta-feira, 20h00
Realização e argumento: António de Macedo (1973), 
segundo peça de Bernardo Santareno.
Intérpretes: Guida Maria, Sinde Filipe, João Mota.
Mediante inscrição na receção durante os 
30 minutos que antecedem a sessão

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

Manhãs Mágicas – Filmes de animação  
para crianças e jovens
“Grinch de Scott Mosier”
10 e 17 de janeiro, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos, 90 minutos falado em 
Português

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira
“A Bela e o Monstro”, por Disney Bill Condon
16 de janeiro, sábado, 10h30
Dirigido a maiores de 6 anos | 124 minutos | 
Falado em Português

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
“Emoji: o filme”, de Tony Leondis
24 de janeiro, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos | 83 minutos, 
falado em Português

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira
“Angry Birds 2”, de Thurop Van Orman
7 e 14 de fevereiro, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos | 93 minutos | 
Falado em Português

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira
“Coco”, por Lee Unkrich
20 de fevereiro, sábado, 10h30
Dirigido a maiores de 6 anos | 101 minutos | 
Falado em Português

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

 

“Cai na real, Corgi” de Ben Stassen
28 de fevereiro, domingo, 11h00
Para maiores de 6 anos, 82 minutos, legendado

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Tardes mágicas – Filmes de animação  
para crianças e jovens
“Kiki a aprendiz de Feiticeira / Hayao Miyazaki”
8 e 9 de janeiro, 15h00
Para maiores de 4 anos, 102 minutos, 
legendado em português
“O Sussurro do Coração / Yoshifumi Kondô”
4 e 5 de fevereiro, 15h00 
Para maiores de 6 anos,111 minutos, 
legendado em português

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo 

Programação de Cinema Documental – Cinedoc
“3 mulheres de palavra fazem revolução”, de 
Fernando Vendrel”
16 de janeiro, sábado, 15h00
Dirigido a maiores de 14 anos | 50 minutos | 
falado em português

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
“O fantasma da ópera”, de Joel Schumacker
16 de janeiro, sábado, 15h00
Dirigido a maiores de 12 anos | 135 minutos. | 
legendado em português

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
“Florença e a Galeria dos Ofícios”, de Laura 
Allievi
23 de janeiro, sábado, 16h00
Dirigido a maiores de 12 anos | 95 minutos | 
legendado

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 
“Viver com os leões / Natural Killers”
20 de fevereiro, sábado, 15h00
Dirigido a maiores de 6 anos, 76 min

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
“Frida”, de Julie Taymor
20 de fevereiro, sábado, 15h00
Dirigido a maiores de 12 anos |118 minutos | 
Legendado em Português

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria
“Lumiére: a aventura começa”, de Thierry 
Frémaux
27 de fevereiro, sábado, 15h30
Dirigido a maiores de 12 anos | 86 minutos | 
legendado

Fábrica das Palavras, Piso 0, 
Vila Franca de Xira 

Brincando com as Palavras, os Sons e as 
Imagens
“Vamos ouvir uma história…ou serão duas?”
9 de janeiro e 6 de fevereiro, sábado, 11h00
Dirigido a famílias com crianças dos 3 aos 6 anos
“Historiando: O menino (cem) sorte”
9 de janeiro e 6 de fevereiro, sábado, 15h30
Dirigido a famílias com crianças dos 6 aos 10 anos

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Escuta e age” – Dia Mundial do Compositor
Exposição com a temática “Letras musicais”
Conversa aberta com compositor (a)/orquestra 
e identificação de instrumentos musicais
15, 16, 20, 21 e 22 de janeiro, 10h30 e 14h30
Dirigido ao público em geral a partir dos 6 anos 
Participação mediante inscrição prévia - 
tel.: 219 527 895 ou bmvia@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal de Vialonga

“Era uma vez”
23 de janeiro e 20 de fevereiro, sábado, 11h00
Dirigido ao público em geral (famílias)

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Manifesto Anti Leitura”, de José Fanha
23 de janeiro, sábado, 15h00
Público em geral. Dirigido a maiores de 12 anos. 
Participação mediante inscrição prévia - tel. 21 957 
33 44 ou bmalv@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
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Espetáculo “De lés a lés saberás quem és”, pelo 
Grupo EmbalArte
31 de janeiro, domingo, 11h00
Dirigido a famílias com crianças a partir dos 3 anos

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira

“Escuta e age” – Mês das Escolas:  
O que queres ser?
Exposição com a temática “Cursos do Secundário”
Sessão com psicólogos (as) com o intuito 
de esclarecer e para ajudar as crianças e jovens 
na escolha do curso a seguir.
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de feve-
reiro, 10h30 e 14h30
Dirigido ao público em geral a partir dos 6 anos 
Participação mediante inscrição prévia - tel.: 219 527 
895 ou bmvia@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal de Vialonga

Oficina “A imagem e o Som”, por Marina Palácio
6 de fevereiro, sábado, 11h00 e 15h00
Dirigido a famílias e crianças dos 8 aos 10 anos

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

“O Monstro das Cores”, pelo SPALL
20 de fevereiro, sábado, 15h30
Dirigido a famílias e crianças dos 5 aos 7 anos

Fábrica das Palavras, Piso 0, Vila Franca de Xira 

3MÚSICA4

Lugares limitados de acordo  
com as normas da Direção-Geral da Saúde

Concerto de Ano Novo (Live streaming)
Banda Filarmónica da Sociedade Euterpe 
Alhandrense
10 de janeiro, domingo, 16h00

Sociedade Euterpe Alhandrense, Alhandra

Jam às Sextas – A Fábrica Convida
Tributo de Homenagem a Músicos Famosos
29 de janeiro, sexta-feira, 21h00
12 de fevereiro, sexta-feira, 21h00
26 de fevereiro, sexta-feira, 21h00

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

3ENCONTROS, FORMAÇÕES, SEMINÁRIOS 
E VISITAS PATRIMONIAIS4

Lugares limitados de acordo 
com as normas da Direção Geral da Saúde

“Poesia no Palácio”
 23 de janeiro, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Fábrica de Saberes” 
Comunidade de Leitores por Teresa Rodrigues e Sara 
Timóteo
29 de janeiro e 26 de fevereiro, sexta-feira, 18h30 

Fábrica das Palavras, Piso 5, Vila Franca de Xira 

“Leituras muito cá de casa…”
 13 de fevereiro, sábado, 16h00 (data confirmar)
Apresentação do livro “1 Minuto e 36 Segundos”, 
com a presença da autora Pilar Burillo Simões
Dirigido ao público em geral.

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

“Jogos do Mundo”
21 de fevereiro, domingo, 10h30 e 12h30
Dirigido a famílias e crianças a partir dos 5 anos.

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira 

“Leituras muito cá de casa”
 27 de fevereiro, sábado, 15h00
Dirigido ao público em geral.

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

“Apresentação do catálogo Ciclo Arte 
Contemporânea COSMO/POLITICA”
30 de janeiro, sábado, 16h00

Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira

3ESPETÁCULOS4

Lugares limitados de acordo 
com as normas da Direção-Geral da Saúde

MURAL 18
“Da Ruína à Memória” [Terra – Pedra – Pó]” - 
Dança/Instalação
15 de janeiro, sexta-feira, 21h00 
(Re)criamos lugares (in)habitados, invadindo um 
espaço e que convida o observador a entrar nele: 
habitar um não-lugar será o ato principal à transfor-
mação desse espaço num lugar (Ilya Kabakov). A obra 
instalativa e coreográfica ultrapassa os seus limites e 
recria esse lugar de novo habitado. A arquitetura-ruí-
na será o suporte primordial com um forte carácter 
social e cultural na preocupação artística. Uma obra 
final construída a partir das ruínas do concelho de 
Vila Franca de Xira, de texto, esculturas-matérias e 
materiais que provêm desses lugares, dança, vídeo e 
fotografia.
O corpo/movimento apropria-se pelo e no espaço com 
a intenção de o metamorfosear num determinado 
lugar. O corpo/movimento é ruína. O corpo/movimento 
é matéria desse mesmo lugar. Um lugar que teve/tem 
identidade e que tem uma memória. 
Emissão em streaming.

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira

“Fronteira Fechada – de Alves Redol” – Teatro
22 de janeiro, sexta-feira, 21h00
Inspirada na realidade portuguesa da década de ses-
senta, a peça revela que muitos homens já se tinham 
aventurado pela travessia clandestina fugindo do seu 
país e propõe-se partilhar a realidade das mulheres 
que os seguem, em busca do sonho de uma vida 
melhor junto dos que (ainda) julgam seus. 
Emissão em streaming.

Teatro Estúdio Ildefonso Valério, Alverca do Ribatejo 

“Barbearia Atómica” – Performance
5 de fevereiro, sexta-feira, 21h00 
Performance surrealista para uma voz poética, um 
barbeiro, electrónica em tempo-real e um aprumado 
ensemble de cordas. Versos como lâminas, fragrân-
cias doces e secretas, a espuma dos dias para um 
barbeado impecável. 
As palavras cortantes de António José Forte, último 
grande poeta surrealista português, oriundo da Póvoa 
de Santa Iria, Vila Franca de Xira, ecoam na mítica 
Barbearia Atómica, cenário inspirador para a criação 
de um novo visual de faca nos dentes.
Emissão em streaming.

Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo

Aprender Braille
4 de janeiro
No âmbito do Dia Mundial do Braille pretende-se 
sensibilizar para a aprendizagem de Braille e do seu 
alfabeto.
2.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre.

Expo Jovem – Fotografia
De 11 a 29 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos realiza-
dos por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Informações pelo tel.: 219 575 908 ou cj.alverca@
cm-vfxira.pt

Compor à Mão | Atividade Temática
De 15 a 23 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas, no âmbito do Dia Mundial 
do Compositor e do Dia da Escrita à Mão. Pretende-se 
realizar posteriormente uma Exposição com os traba-
lhos realizados.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Participação Livre.

3,2,1… Ação
Dia 18 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media, dirigida a crian-
ças e jovens.
2.ª Feira, das 15h00 às 17h30
Participação Livre

“Bora Puzzl’ar” | Atividade Temática
Dia 29 de janeiro
No âmbito do Dia Mundial do Puzzle, pretende-se 
dinamizar o Equipamento Municipal com a construção 
de diferentes tipos de Puzzles.
6.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre

“Feito com Amor” | Atividade Temática
Dia 12 de fevereiro
No âmbito do Dia dos Namorados pretende-se 
dinamizar o Equipamento Municipal com a criação de 
postais para que os participantes os possam oferecer 
a pessoas especiais.
6.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre

Baile de Carnaval
Dia 16 de fevereiro
No âmbito da semana de Carnaval pretende-se 
dinamizar o Equipamento Municipal com a realização 
de um Baile de Carnaval, com música, karaoke e jogos 
lúdicos.
4.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre, mediante inscrição prévia.
Informações - Tel. 219 575 908 ou cj.alverca@cm-vfxi-
ra.pt

“Pensar é Avançar” | Atividade Temática
Dia 22 de fevereiro
No âmbito do Dia do Pensamento pretende-se dina-
mizar o Equipamento Municipal com a realização de 
um quadro de troca de ideias relativas ao Pensamento 
do Dia “Hoje em dia, o que os jovens precisam?”. As 
respostas vão manter-se no quadro até ao fim do 
mês e serão tidas em conta para futuras atividades e 
projetos do Equipamento.
2.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre
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Casa da Juventude do Forte da Casa

“Ilustrações” – Parte II
(Trabalhos realizados pelos alunos do 12.º ano de 
Artes Visuais (ano letivo 2020/2021) da Escola Se-
cundária do Forte da Casa)
De 11 a 29 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Informações - Tel. 219 594 669 ou cj.fc@cm-vfxira.pt

Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria

 “Papel & Caneta” | Jogos na C@sa
Dias 6, 13 e 20 de janeiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promo-
ção dos jogos individuais, a competição, a gestão 
de conflitos e o desenvolvimento lúdico, através de 
jogos como o “Stop”, a “Batalha Naval”, o “Detetive”, 
o “Jogo da Velha” e a “Forca”.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“A Cadeira da Gratidão” | Atividade Temática
Dia 11 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Internacional do Obrigado, através de atividades 
ludopedagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“Tempestade de Cores” – Exposição de 
Pintura de Beatriz Gonçalves

De 11 de janeiro a 12 de fevereiro
Iniciativa Cultural de divulgação dos trabalhos reali-
zados por jovens artistas.
2.ª a 6.ª Feira, das 13h00 às 18h00
Informações - Tel. 219 533 050 ou cj.psi@cm-vfxira.pt

 “Sorri e Sê Feliz” | Atividade Temática
Dia 18 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Internacional do Riso, através de atividades ludope-
dagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 27 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
Emissão de um documentário que tem como obje-
tivo, assinalar o Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto.
4.ª Feira, às 14h30
Participação Livre

 “Puzzle Arte” | Atividade Temática
Dia 29 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Mundial do Puzzle, através de atividades ludopeda-
gógicas.
6.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre

“Papel & Caneta” | Jogos na C@sa
Dias 3, 10, 17 e 24 de fevereiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promo-
ção dos jogos individuais, a competição, a gestão 
de conflitos e o desenvolvimento lúdico, através de 
jogos como o “Stop”, a “Batalha Naval”, o “Detetive”, 
o “Jogo da Velha” e a “Forca”.
3.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

 “#Mural do Amor” | Atividade Temática
Dia 12 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia de 
São Valentim, através de atividades ludopedagógicas.
6.ª Feira, das 14h30 às 17h30
Participação Livre

 “Mascara a tua Máscara” | Atividade Temática
Dia 15 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Carna-
val, através de atividades ludopedagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“Penso, Logo Complico” | Atividade Temática
Dia 22 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia do 
Pensamento, através de atividades ludopedagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

Casa da Juventude de Vialonga

“PEGA E JOGA”
Dias 6, 13 e 20 de janeiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promo-
ção dos jogos individuais, a competição, a gestão 
de conflitos e o desenvolvimento lúdico, através de 
jogos como o “Stop”, “Batalha Naval”, “4 em Linha” 
e “Forca”.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 8 de janeiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

“Rir ou Sorrir” | Atividade Temática
Dia 18 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia 
Internacional do Riso, através de atividades ludope-
dagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“Realidades ou Factos – Os Tempos do 
Holocausto” | Atividade Temática

Dia 27 de janeiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia In-
ternacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 
através de atividades ludopedagógicas.
4.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

“PEGA E JOGA”
Dias 3, 10, 17 e 24 de fevereiro
Atividade Temática que tem como objetivo a promo-
ção dos jogos individuais, a competição, a gestão 
de conflitos e o desenvolvimento lúdico, através de 
jogos como o “Stop”, “Batalha Naval”, “4 em Linha” 
e “Forca”.
4.ª Feira, das 14h30 às 16h30
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 5 de fevereiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

“Carnaval” | Atividade Temática
Dia 15 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Carna-
val, através de atividades ludopedagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre

3,2,1… Ação
Dia 19 de fevereiro
Iniciativa Cultural de divulgação de valores artísticos 
veiculados com o cinema e os media.
6.ª Feira, às 14h00
Participação Livre

“Pensamento” | Atividade Temática
Dia 22 de fevereiro
Atividade Temática que pretende assinalar o Dia do 
Pensamento, através de atividades ludopedagógicas.
2.ª Feira, das 14h00 às 17h00
Participação Livre
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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.

O ano de 2020, marcado pela crise 
sanitária e pelos seus efeitos sociais 
e económicos particularmente 
negativos, foi complexo e difícil.

No início de 2021, abre-se uma nova 
janela de esperança para todos com 
o início do processo de vacinação 
contra a Covid-19. 

No quadro da Pandemia, o Município 
adotou e vai continuar a implementar 
um conjunto vasto e diversificado 
de medidas de apoio às famílias, 
às empresas e ao movimento 
associativo, garantindo a prestação 
de serviços essenciais à população 
e contribuindo para atenuar as 
dificuldades decorrentes da situação 
atual. 

Neste novo ano, continuaremos a 
prosseguir uma política tributária 
amiga das famílias e das empresas, 
designadamente com a aplicação da 
taxa mínima legalmente aplicável 
de IMI (0,3%) e do IMI familiar, as 
isenções de derrama para as micro 
e pequenas empresas, os incentivos 
à reabilitação urbana, a captação 
de investimento privado gerador 
de emprego e mantendo, em geral, 
os valores das taxas e preços 
municipais. 

No âmbito das inúmeras áreas 
de competência, o Município 
continuará empenhado em 
melhorar as condições das Escolas, 
de que salientamos a remoção 
das coberturas de amianto nos 
estabelecimentos do 2º e 3º 
Ciclo bem como secundários, na 
requalificação de espaços públicos 
pedonais, verdes e rodoviários, 
no alargamento da rede de ilhas 
ecológicas, na renovação da frota 
ambiente, no apoio às associações 
culturais e desportivas, às 
associações e corpos de Bombeiros 
e às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, na prossecução 
de uma política de apoio social aos 
cidadãos e famílias mais vulneráveis, 
na revisão do plano diretor municipal 
e na promoção da eficiência 
energética.

O Parque Linear Ribeirinho 
Estuário do Tejo entre Alverca do 
Ribatejo e o Sobralinho, a 2ª fase da 
requalificação da EN10, o Parque 
Ribeirinho da Vala do Carregado e o 
novo edifício para serviços de Justiça 
em Vila Franca de Xira são projetos 
fundamentais para o Concelho. 

Em 2021, continuaremos a construir 
um Concelho melhor para todos. 

Caro(a) Munícipe

O combate ao COVID-19 não pode 
negar o tratamento dos restantes 
problemas de saúde dos utentes do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Os problemas estruturais 
arrastam-se, onde cerca de 7 
mil utentes não têm médico 
de família, além da falta de 
enfermeiros, técnicos, auxiliares e 
administrativos.
A epidemia expôs o desinvestimento 
feito no SNS, ao longo dos últimos 
anos, o que originou o controlo 
dos privados de um sistema que 
tem que ser público, universal 
e gratuito.  Exemplo disso é a 
parceria público-privada que gere 
o hospital de Vila Franca, que 
continua a prestar um serviço 
insatisfatório, porque a sua vocação 
é o lucro. 
Não são raras as vezes que 
as urgências desta PPP não 
conseguem responder às 
necessidades da população.
Por falta de recursos do SNS, à 
boleia do COVID, o governo PS dá 
cobertura a situações como as 
seguintes:

- Utentes que não conseguem 
marcar consultas com o seu 
médico de família; ou que, 
pelo telefone e ou e-mail, não 
conseguem obter respostas no 
devido tempo; 
- Situações em que, nas 
primeiras horas da manhã, 
aguardam por uma resposta ou 
por uma tentativa de marcação de 
consulta; 
- Situações em que as consultas 
presenciais são substituídas 
por contactos/consultas por 
telefone, com consequências 
negativas para o utente e para o 
profissional de saúde. 

As respostas aos problemas 
colocados pelo COVID-19 exigem 
investimento no SNS, e nada 
justifica que, à data de hoje, não se 
tenha retomado o funcionamento 
normal dos centros de saúde, 
uma vez que estes são a porta de 
entrada do SNS. 
É por isso mesmo necessário dar 
força ao abaixo-assinado, que 
está em curso, da iniciativa da 
organização concelhia do PCP, onde 
se exige:

 - A reabertura e funcionamento 
dos centros de saúde do Concelho 
com horários alargados, 
implementando as medidas e 
procedimentos de prevenção, de 
segurança e mitigação do risco 
de contágio pela COVID-19; 
- A contratação de mais médicos, 
enfermeiros e assistentes 
técnicos, entre outros.

A Saúde é um direito!

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 fim deste ano muito atípico está a 
chegar e com ele mais uns projectos 
da Vereação do PSD, que lidera a 
Coligação Mais:

As obras no mercado retalhista 
de Alhandra estão a chegar ao 
fim. Temos um novo mercado, 
mais luminoso, mais agradável, 
tanto para quem lá trabalha como 
para quem o visita e lá faz as suas 
compras;

Lançámos o primeiro concurso de 
montras de Natal do Concelho, 
com três prémios por freguesia.
Já contamos com mais de 150 
participantes, distribuídos por todo 
o território concelhio;

Recriámos a campanha de apelo 
às compras no Comércio Local, 
com muita publicidade, tanto em 
outdoors, como nas redes sociais, 
jornais e rádios;

Estamos a dinamizar o Dístico 
“Campanha de Natal 2020” para 
troca e devoluções das compras de 
Natal até 31 de Janeiro de 2021.

Na Bancada da Assembleia Municipal, 
levámos à discussão e aprovação 
várias medidas de apoio ao comércio 
local, à segurança, à economia e à 
saúde:

Suporte ao sector da Restauração 
e de Serviços de entregas, pelo 
qual a Câmara Municipal apoiará 
plataformas de ligação entre os 
restaurantes e os transportadores, 
que permita a agilização do 
take-away no nosso concelho, 
protegendo os negócios, os 
entregadores e as famílias;

Mais Segurança Rodoviária para os 
peões no Concelho, que pretende 
que sejam tomadas medidas 
urgentes para evitar mais acidentes 
e atropelamentos na EN10 e entre 
os bairros da Malvarosa e da Chasa;

Programa Máscaras para Todos, 
com o objectivo de garantir a 
distribuição de máscaras gratuitas, 
reutilizáveis para os residentes, 
trabalhadores e estudantes do 
nosso concelho.

Boas festas e muita Saúde para todos.

Falem connosco, em: 
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
nº 29 – 2600 -184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 ext. 1988
Tlm: 963499201
gav.cmais@cm-vfxira.pt
A Equipa da Coligação Mais, liderada 
pelo PSD

Festas Felizes, em segurança e um 
ano de 2021 com saúde!

Ocorreu no passado dia 14 de 
Outubro uma audição parlamentar 
sobre a Cimpor, por iniciativa do 
BE. Em causa esteve a nova licença 
ambiental cujo teor e preocupação 
levámos à última reunião de Câmara 
de 2020.
Uma das questões que é colocada 
e que já sofreu a contestação do 
BE, nomeadamente na consulta 
pública da nova licença e que 
fazia parte da proposta desta nova 
licença ambiental é a importação de 
resíduos. 
Estima a CIMPOR que em Portugal 
só encontre 40% dos resíduos de que 
necessita para substituir até cerca 
de 90% a queima de petcoque (tipo 
de carvão usado como combustível 
nos fornos da cimenteira), para 
serem queimados na unidade de 
coincineração.
 
Os decisores políticos nacionais, 
não satisfeitos com o facto de o 
concelho de Vila Franca de Xira 
albergar uma das incineradoras 
nacionais pretendem que o serviço 
seja internacional. 

De acordo com o que a Cimpor 
pretende não há resíduos suficientes 
em Portugal para alimentar a 
cimenteira e, portanto, querem 
importar os resíduos de outros 
países e dessa forma baixarem a 
fatura energética desta unidade 
industrial obtendo ganhos com as 
licenças de CO2. 

Nós achamos isto inaceitável. A 
queima de resíduos é feita em Vila 
Franca de Xira para resolver um 
problema que temos no país. Não 
é nem deve ser para resolver os 
problemas ambientais dos outros 
países agravando o nosso passivo 
ambiental e a nossa saúde.

Não podemos estar a alimentar um 
mercado e um enriquecimento ilícito 
à conta da importação de resíduos, 
isto é completamente inaceitável. O 
mais incrível é que a APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente está a 
dar cobertura a esta situação! O 
município deve revoltar-se contra 
este tipo de medidas e de propostas.

O Bloco de Esquerda em Vila Franca 
de Xira vai continuar a desenvolver 
acções contra esta pretensão da 
CIMPOR e do governo PS ao nível 
dos órgãos autárquicos de Vila 
Franca de Xira e na Assembleia da 
República.

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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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 2020/10/21

Ata nº 19/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/09/23
Aprovado por unanimidade

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Definição 
de taxas do imposto respeitantes ao ano de 2020, a 
liquidar e cobrar em 2021
Aprovado por unanimidade

Lançamento de Derrama relativa ao Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC)
Aprovado por unanimidade

Participação variável no Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Singulares (IRS)
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

Orçamento e plano orçamental plurianual e grandes 
opções do plano da Câmara Municipal para o quin-
quénio 2021-2025
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

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano 
de 2021
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

Orçamento e plano orçamental plurianual e plano 
plurianual de investimentos dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento para o quinquénio 
2021-2025 
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

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento para o ano de 2021
Aprovado por unanimidade

Autorização prévia genérica respeitante à assunção 
de compromissos plurianuais no âmbito da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS e da Coligação Mais, os votos contra do membro do 
Bloco de Esquerda e a abstenção dos membros da CDU 

9ª alteração permutativa ao orçamento e plano de 
atividades e funcionamento municipal e 6ª alteração 
permutativa ao plano plurianual de investimentos da 
Câmara Municipal para 2020 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário relativo 
a intervenções de manutenção e reparação no audi-
tório – Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração para implementação da 
Fábrica do Empreendedor, na Casa da Juventude 
de Alverca do Ribatejo –  Seacoop - Social Entrepre-
neurs Agency, CRL
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

Pagamento de apoios financeiros atribuídos às 
associações culturais no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo e no domínio do 
apoio à atividade regular 
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incên-
dios de Vila Franca de Xira (2020-2029) - Consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo celebrado com o União Atlético 
Povoense
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Presidente e pelo 
Sr. Vice-Presidente relacionados 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

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior 
(direito)
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e 
reabilitação de espaços públicos no Concelho, lotes 
4, 5 e 7 - Liberação da caução
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 281, do loteamento Quinta da Ponte –  
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Receção definitiva e libertação das garantias ban-
cárias referentes às obras de urbanização do lotea-
mento denominado por Olival da Porta, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 7/93, de 27/12 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Demolição de 3 edifícios na antiga Escola da Armada 
(Marinha) para futuras instalações do Tribunal judi-
cial – Vila Franca de Xira – Conta final e auto de vis-
toria e receção definitiva
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB/JI da Vala do Carregado, 
lote 2 – Castanheira do Ribatejo – Auto de vistoria e 
receção provisória
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB de Arcena, lote 1 – Alverca 
do Ribatejo – Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Casa do músico - Requalificação de edifício e cons-
trução de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo 
– Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 – Rede estruturante ciclá-
vel e pedonal -  Póvoa de Santa Iria/ Forte da Casa/ 
Alverca do Ribatejo - 1ª fase - Auto de vistoria e 
receção provisória
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca 
de Xira – Revogação da nomeação da diretora de fis-
calização e do coordenador de segurança em obra, e 
nova nomeação da diretora de fiscalização e da coor-
denadora de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das Piscinas Municipais de 
Vila Franca de Xira – Vila Franca de Xira – Revogação 
da nomeação da diretora de fiscalização e do coor-
denador de segurança em obra, e nova nomeação da 
diretora de fiscalização e da coordenadora de segu-
rança em obra
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida 
Baptista Pereira e zona adjacente – Alhandra – Plano 
específico de segurança para execução de trabalhos 
em altura com plataforma elevatória articulada
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos por Maria Manuela 
Duarte Mendes Dias
Aprovado por unanimidade

Projeto Rede Invasões Francesas RHLT - Contribui-
ção extraordinária - Retificação do valor
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 2020/11/04

Ata nº 20/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/10/07
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário relativo 
à instalação de ascensor – Casa S. Pedro de Alverca
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro respeitante à realiza-
ção do 26º Encontro Nacional de Pessoas com Defi-
ciência – Confederação Nacional de Organizações de 
Pessoas com Deficiência
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
respeitante à empreitada de instalação de relvado 
sintético no Campo de Futebol 11 – Grupo Recreativo 
e Desportivo Bragadense
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento "Vila Franca 
de Xira - Um Doce Con(c/s)elho" – Início do procedi-
mento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Vice-Presidente 
relacionados com o exercício de direito de preferên-
cia
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

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para técnico superior (arquiteto pai-
sagista) – Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para assistente operacional (con-
dutor de máquinas pesadas e veículos especiais) – 
Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para consti-
tuição de reservas de recrutamento de trabalhado-
res em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo para assistente 
operacional (auxiliar de ação educativa)
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Casal do Pereiro – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Alteração/retificação à certidão de aumento de 
comproprietários e constituição de compropriedade 
– Quinta do Carlos – Granja de Alpriate – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Área de cedência de terreno para integração no 
domínio público – Rua Professor Egas Moniz, nº 165 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 72, do loteamento Quinta da Ponte – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES

Deliberações
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     DELIBERAÇÕES
Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 282, do loteamento Quinta da Ponte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício " Ninho de Empresas" para 
instalação da unidade de saúde de 
Vialonga – Trabalhos complementares para supri-
mento de erros e omissões – Minuta do contrato – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2016 – Concelho de Vila 
Franca de Xira – Processo de revisão de preços defi-
nitiva
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua da Juventude – Troço entre a 
rua do Trabalhador e a praça da Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense – Alverca do Ribatejo – 
Abertura de procedimento e remessa à Assembleia 
Municipal 
Aprovado por unanimidade

Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Estudantes de Cursos de Ensino Superior 
– Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Catálogo de exposição "Júlio Pomar - A Obra Gráfica 
numa Coleção Privada " – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Catálogo das exposições “Ciclo de Arte Contemporâ-
nea COSMO/POLÍTICA” – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Proposta de protocolo de parceria com o Grupo Dra-
mático Povoense
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana do eixo Santa Sofia – Quinta 
da Mina – Autorização de aquisição do artigo 9 da 
secção P, da Freguesia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento disciplinar
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

Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira  
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30,  
do dia 2020/11/18

Ata nº 21/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/10/21
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Gonçalo Ribeiro 
Telles
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Carlos Fontan
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio logístico e financeiro relativo à 
Festa de Natal 2020 - Xira Clube – Associação Des-
portiva e Cultural dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal e SMAS de Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

Protocolo de cooperação respeitante ao estabeleci-
mento de compromisso social para apoio às famílias 
no concelho de Vila Franca de Xira - SCC- Sociedade 
Central de Cervejas e Bebidas, SA.
Aprovado por unanimidade

Prorrogação da isenção excecional temporária da 
liquidação, cobrança e pagamento de taxas munici-
pais em zonas de estacionamento rotativo 
Aprovado por unanimidade

Apoio ao emprego e ao desenvolvimento económico 
- Prorrogação da isenção de liquidação, cobrança e 
pagamento de taxas e rendas municipais
Aprovado por unanimidade

Alteração dos estatutos da AMAGÁS - Associação de 
Municípios para o Gás
Aprovado por unanimidade

Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara 
Municipal para 2021
Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira a 30 de junho 
de 2020, da Câmara Municipal - Conhecimento e 
remessa à Assembleia Municipal
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade 
remeter à Assembleia Municipal

Informação económica e financeira a 30 de junho 
de 2020, dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento - Conhecimento e remessa à Assem-
bleia Municipal
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade 
remeter à Assembleia Municipal

Proposta de alteração dos Estatutos da AMEGA - 
Associação de Municípios para Estudos e Gestão de 
Água
Aprovado por unanimidade 

Apoio à realização de atividade de caráter excecional 
do movimento associativo – Associação Gente em 
Alhandra, Associação pelo Património
Aprovado por unanimidade

Normas de participação relativas ao Concurso de 
Montras de Natal 2020
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento "Vila Franca 
de Xira - Um Doce Con(c/s)elho" -  Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Muni-
cipal delegados e praticados pelo Vice-Presidente 
relacionados com o exercício de direito de preferên-
cia
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

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para técnico superior (arquiteto pai-
sagista) - Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Licenciatura em serviço social – 
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Licenciatura em educação 
social - Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Santarém
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

Adenda ao protocolo de cedência de instalações 
sitas na rua Alves Redol, nº 127 (antigo nº 123) – 
Autobacelos II – Oficina de Reparação e Manutenção 
de Automóveis, Ldª
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e da CDU e a abstenção do 
membro do Bloco de Esquerda 

Alteração ao contrato de empréstimo celebrado em 
2020/10/07, entre o Município e a Caixa Geral de 
Depósitos SA, com a referência 2595/000320/091, 
com a finalidade de financiar a aquisição de imó-
veis inscritos sob os artigos 1653 e 1654 da matriz 
predial urbana da União das Freguesias de Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa, no montante de 1 750 
000,00€
Aprovado por unanimidade

Elaboração do projeto de execução do novo Palácio 
de Justiça de Vila Franca de Xira e espaços exterio-
res envolventes - Início do procedimento e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual e da abertura do procedi-
mento
Aprovado por unanimidade

Aquisição de novas versões Medidata - Aplicações 
SIGMA, para os serviços da Câmara Municipal e 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - 
Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para manutenção preven-
tiva e curativa de elevadores no Município - Adjudi-
cação e aprovação da minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Solução de printing para o Município - Modificação 
objetiva ao contrato, aprovação da minuta do con-
trato e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade 

Isenção de taxas, referente a pedido de cópias – 
Associação de Promoção Social de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 7, do loteamento do Estacal – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 8, do loteamento do Estacal – Alverca 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 110, do loteamento da Quinta da Cou-
tada – Vila Franca de Xira
 Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 111, do loteamento da Quinta da Cou-
tada - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 81, do loteamento da Fonte Santa - Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10, 
ao KM 129+700, junto à urbanização Malvarosa – 
Alverca do Ribatejo - Relatório final, adjudicação e 
nomeação do coordenador de segurança em obra e 
do diretor de fiscalização 
Aprovado por unanimidade

Empreitada de reabilitação de fogos no parque habi-
tacional municipal do Concelho - Lotes 1 e 2 - Autos 
de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária e pública da Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira 
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira  
(Cevadeiro), em Vila Franca de Xira, pelas 9h30, do dia 
2020/12/02

Ata nº 22/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/11/04
Aprovado por unanimidade

10ª alteração permutativa ao orçamento e plano de 
atividades e funcionamento municipal e 7ª alteração 
permutativa ao plano plurianual de investimentos da 
Câmara Municipal para 2020
Aprovado por unanimidade

Aquisição por compra e venda, de direito real de 
superfície respeitante a complexo desportivo com-
posto por pavilhão gimnodesportivo de dois pisos, 
piscinas e logradouro – Piscinas Baptista Pereira - 
Alhandra Sporting Club
Aprovado por unanimidade
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Deliberações

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira 
para o ano 2021
Aprovado por unanimidade

Cessação do contrato de arrendamento da cafetaria 
da Fábrica das Palavras - Libertação da caução
Aprovado por unanimidade

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
- Apoio à atividade física e desportiva desenvolvida 
nas piscinas municipais – 2021 -  Federação Portu-
guesa de Natação
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 
- Gestão do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 D. António 
de Ataíde - Agrupamento de Escolas D. António de 
Ataíde e Casa do Benfica da Castanheira do Ribatejo
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

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para técnico superior 
(área de engenheiro de máquinas)
Aprovado por unanimidade

Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
para 2021
Aprovado por unanimidade

Contratação de fornecimento de energia elétrica 
em regime de mercado livre para as instalações do 
Município - Lotes 1, 4 e 5 - Liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Contratação de fornecimento de energia elétrica 
em regime de mercado livre para as instalações do 
Município - Lotes 2 e 3 - Liberação de caução 
Aprovado por unanimidade

Contratação de fornecimento de bens e serviços - 
Projeto de Arquitetura do Centro Infantil/ATL - Bom 
Sucesso - Trabalhos a mais - Liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de fiscalização e coordena-
ção de segurança das empreitadas de requalificação 
de espaços públicos - Lotes 1,2 e 3 - Liberação de 
caução
Aprovado por unanimidade

Aluguer de estruturas e palcos para eventos do 
Município - Reprogramação financeira e nova 
minuta do contrato 
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Terras da Fábrica – São João dos Mon-
tes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote A74, do loteamento da Panasqueira II 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 8, do loteamento da Fonte Santa - Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 157, do loteamento da Quinta da Ponte- 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca 
de Xira - Desenvolvimento do plano de segurança e 
saúde - Revisão dos planos de contingência (COVID 
19)
Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das piscinas municipais de 
Vila Franca de Xira – Alteração da data de conclusão 
da empreitada
 Aprovado por unanimidade

Alteração da cobertura das piscinas municipais de 
Vila Franca de Xira - Desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde - Plano de trabalho com riscos 
especiais para execução dos trabalhos ao nível da 
cobertura e revisão do plano de contingência (COVID 
19)
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações do Departamento de 
Obras, Viaturas e Infraestruturas – Vila Franca de 
Xira - Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB de Arcena – Alverca do 
Ribatejo – Lote 1  - Conta final 
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB/JI da Vala do Carregado – 
Castanheira do Ribatejo - Lote 2 - Conta final
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Praceta do Casal do Gru-
lha" – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Rua do Bairro do Paraíso" - 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Caminho da Quinta da 
Pedra de Água" – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Caminho do Cortiço" – 
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "EN 116 Avenida 24 de 
Agosto de 1357” - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Largo Comandante José 
Joaquim Duarte Ferreira” - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Rua Tenente Coronel Brito 
Pais” - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade
Atribuição do Topónimo "Rua da Igreja do Divino 
Espírito Santo" - Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Rua 13 de Abril de 1975" - 
Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Rua Dr. Francisco Sá Car-
neiro" - Terra da Pastoria - Forte da Casa 
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo “Rua Carlos Alberto Fer-
nandes Braga" - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do Topónimo "Caminho de Nossa Senhora 
da Conceição" – Povos - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Alteração do objeto e fim do direito real de superfície 
constituído sobre terreno destinado a construção, 
descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Franca de Xira sob a ficha 2971 (2971/20031230) 
e inscrito na matriz predial urbana da Freguesia 
de Vialonga sob o artigo 5553 – Vialonga – ABEIV – 
Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia 
de Vialonga 
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Municipal  
de Vila Franca de Xira

Videoconferência 
24 de novembro de 2020 – 16h00

Período antes da ordem do dia -Sob proposta do 
Presidente da Assembleia Municipal, foi cumprido 
um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da 
pandemia da doença COVID-19

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira (correspondente ao período de 07 de setembro 
a 29 de outubro de 2020)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 -  Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - 
Definição de taxas do imposto respeitantes ao ano 
de 2020, a liquidar e cobrar em 2021 – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a favor do 
PS - Partido Socialista, da CDU - Coligação Democrática 
Unitária (PCP/PEV), da Coligação Mais (PSD/MPT/PPM), 
do BE - Bloco de Esquerda, do eleito António Martins e 
do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz; e uma abstenção do PAN 
- Pessoas-Animais-Natureza

Ponto 3 -  Lançamento de Derrama relativa ao 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas 
(IRC) – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a favor 
do PS, da CDU, da Coligação Mais, do BE, do eleito 
António Martins e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e uma 
abstenção do PAN

Ponto 4 -  Participação variável no Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) – Aprova-
ção
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos a favor 
do PS, da CDU, da Coligação Mais, do PAN, do eleito 
António Martins e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e três 
abstenções do BE

Ponto 5 -  Orçamento e plano orçamental plurianual 
e grandes opções do plano da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira para o quinquénio 2021-2025 – 
Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do eleito António Martins e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São João 
dos Montes e Calhandriz; uma abstenção do PAN; e 
dezassete votos contra da CDU e do BE 

Ponto 6 -  Mapa de pessoal da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira para o ano de 2021 – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do BE, do PAN, do eleito António 
Martins e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e catorze 
abstenções da CDU

Ponto 7 -  Orçamento e plano orçamental pluria-
nual e plano plurianual de investimentos dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila 
Franca de Xira para o quinquénio 2021-2025 – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor do 
PS, da Coligação Mais, do BE, do PAN, do eleito António 
Martins e do Presidente da Junta de Freguesia de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e catorze 
abstenções da CDU

Ponto 8 -  Mapa de pessoal dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira 
para o ano de 2021 – Aprovação
Aprovado por unanimidade
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Ponto 9 -  Regulamento e Tabela de Taxas e 
Preços da Câmara Municipal para 2021 – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade

Ponto 10 - Informação económica e financeira 
a 30 de junho de 2020, da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 11 - Informação económica e financeira 
a 30 de junho de 2020, dos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Vila Franca 
de Xira – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 12 - Autorização prévia genérica res-
peitante à assunção de compromissos pluria-
nuais no âmbito da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e um votos a favor 
do PS, da Coligação Mais, do eleito António Martins 
e do Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz; dezassete 
abstenções da CDU e do BE; e um voto contra do 
PAN

Ponto 13 - Prorrogação da isenção excecional 
temporária da liquidação, cobrança e paga-
mento de taxas municipais em zonas de esta-
cionamento rotativo – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e oito votos a 
favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do BE, 
do eleito António Martins e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz; e uma abstenção do PAN

Ponto 14 - Apoio ao emprego e ao desenvolvi-
mento económico – Prorrogação da isenção de 
liquidação, cobrança e pagamento de taxas e 
rendas municipais – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 15 - Reabilitação da rua da Juventude - 
Troço entre a rua do Trabalhador e a praça da 
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense 
- Alverca do Ribatejo - Abertura de procedi-
mento e autorização do compromisso pluria-
nual – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 16 - Elaboração do projeto de execução 
do novo Palácio de Justiça de Vila Franca de 
Xira e espaços exteriores envolventes – Auto-
rização prévia do compromisso plurianual e da 
abertura do procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 17 - 3.ª Alteração ao Plano Diretor Muni-
cipal – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e seis votos a 
favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do BE e do 
Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz; duas abstenções, do 
eleito Hélder Careto da Coligação Mais, e do eleito 
António Martins; e um voto contra do PAN

Ponto 18 - Solução de printing para o Municí-
pio de Vila Franca de Xira – Modificação obje-
tiva ao contrato – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 19 - Área de cedência de terreno para 
integração no domínio público - Rua Professor 
Egas Moniz, n.º 165 - Vialonga – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 20 - Alteração dos estatutos da AMAGÁS 
– Associação de Municípios para o Gás – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade

Ponto 21 - Proposta de alteração dos estatu-
tos da AMEGA – Associação de Municípios de 
Estudos e Gestão de Água – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 22 - Apreciação e votação dos documen-
tos apresentados no PAOD
Recomendação «Legionella, 2020», apresentada 
pelo BE – Aprovada por unanimidade

Recomendação «Pela remoção e migração de 
cabos e redes obsoletos no concelho de Vila 
Franca de Xira», apresentada pelo PAN 
Aprovado fazer descer à Comissão n.º 2 – Ambiente, 
Economia e Desenvolvimento Sustentável, para 
discussão na especialidade

Voto de pesar «Pelo falecimento de Gonçalo 
Ribeiro Telles», apresentado pela Coligação 
Mais
Aprovado por unanimidade, com um minuto de 
silêncio

Recomendação «Programa Máscaras para 
Todos», apresentada pela Coligação Mais – 
Aprovada por maioria, com vinte e cinco votos a 
favor do PS, da Coligação Mais, do BE, do PAN, do 
eleito António Martins e do Presidente de Junta da 
União de Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz; e catorze abstenções da CDU

Recomendação «Mais segurança rodoviária 
para os peões no Concelho», apresentada pela 
Coligação Mais
Aprovada por maioria, com trinta e sete votos a 
favor do PS, da CDU, da Coligação Mais, do BE e 
do PAN; uma abstenção do eleito António Martins; 
e o voto contra do Presidente de Junta da União de 
Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz 

Moção «Suporte ao sector da restauração e de 
serviços de entregas», apresentada pela Coli-
gação Mais
Aprovada por maioria, com vinte e quatro votos a 
favor do PS, da Coligação Mais, do BE, do PAN e do 
eleito António Martins; e quinze abstenções do CDU 
e do Presidente de Junta da União de Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz




