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Faleceu o Maestro José Júlio, matador de toiros de Vila Franca de Xira
Uma das figuras maiores do toureio

O Maestro José Júlio faleceu a 29 de janeiro, a dois dias de com-
pletar 86 anos, vítima de COVID-19.
José Júlio era uma das figuras de Vila Franca de Xira de grande 
relevância e destaque na Tauromaquia nacional e internacio-
nal, um vulto do Toureio, o primeiro matador de toiros de Vila 
Franca de Xira. Considerado por muitos um dos mais comple-
tos matadores portugueses, encantava o público e arrematava 
as maiores ovações. Ficaram feitos memoráveis, ensinamentos 
que deixou na Escola de Toureio José Falcão, um livro publi-

cado em 2016, com o apoio da Câmara Municipal, que realizou, 
no mesmo ano, uma Exposição em sua Homenagem. Em 2009 
a Autarquia e uma comissão promotora, instalaram o busto 
escultórico (da autoria de Alberto Germán), junto ao mercado 
municipal em Vila Franca de Xira, para seu eterno e memorável 
reconhecimento.
A Câmara Municipal apresentou sentidas condolências a toda a 
família e aficionados e aprovou um voto de pesar pelo seu desa-
parecimento na Reunião de Câmara de 3 de fevereiro de 2021.

Atual
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Cara e Caro Munícipe,

Um ano após o surgimento dos primeiros casos de COVID-19 no nosso País, o combate à pandemia continua a dominar o 
nosso dia-a-dia. Depois de um forte agravamento do número de novas infeções e óbitos no início deste ano e da conse-
quente adoção de medidas mais rígidas de confinamento, verificamos atualmente um decréscimo gradual destes núme-
ros, esperando naturalmente que essa tendência se mantenha nas próximas semanas e meses. 
Através do Serviço Municipal de Proteção Civil, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a trabalhar diariamente em 
parceria com as Autoridades de Saúde, Bombeiros e Forças de Segurança para atender às mais diversas necessidades e 
solicitações dos nossos munícipes, no âmbito desta pandemia. A vacinação no nosso Município está em curso, estando já 
concluída a administração de vacinas aos profissionais de saúde e também aos utentes e trabalhadores de todos os lares 
de idosos. Com a abertura em fevereiro do Centro de Vacinação COVID no Pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, foi 
alargada a capacidade de vacinação das pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas, 
a qual está a decorrer a bom ritmo, de acordo também com o stock de vacinas que vão sendo fornecidas. Para além da 
instalação deste Centro, a Câmara Municipal está também a assegurar o transporte dos utentes que solicitam este apoio 
e que demonstram não terem meios próprios para ali se deslocarem. A Autarquia assegurou ainda a criação de um novo 
ponto de testagem à COVID-19, que já entrou em funcionamento no espaço da Feira Semanal em Alverca.
Paralelamente, o executivo municipal continua a apoiar associações, instituições, famílias e empresas, pelo que foram 
já definidos novos apoios financeiros extraordinários a todo o Movimento Associativo e às instituições responsáveis pela 
Escola a Tempo Inteiro, pelo funcionamento dos refeitórios escolares e pelo fornecimento de refeições. São apoios que 
contribuem para a sustentabilidade de um conjunto muito significativo de instituições essenciais para a dinâmica do nosso 
Concelho e também para a manutenção de centenas de postos de trabalho.
Todos estes apoios apenas são possíveis graças à solidez e ao rigor da gestão financeira desta Autarquia. Num cenário 
pandémico que há um ano atrás era impossível de prever e cujas consequências, ao dia de hoje, não podemos ainda quan-
tificar, tomaremos as decisões que forem necessárias e possíveis para continuar a apoiar os mais vulneráveis, mesmo 
que isso signifique reconfigurar alguns dos projetos inicialmente estabelecidos no nosso plano de investimentos ou de 
atividades.
No âmbito do trabalho diário que desenvolvemos em prol da qualidade de vida dos munícipes, destaco também a recente 
aprovação dos Autos de Transferência de Competências para as Juntas de Freguesia. Os documentos aprovados tradu-
zem-se num montante global de cerca de 3,5 milhões de euros, aumentando em mais de 400 mil euros/ano o valor trans-
ferido pela Câmara Municipal às Juntas de Freguesia.
Com as necessárias adaptações aos tempos em que vivemos, voltamos a assinalar o “Março, Mês do Sável”. Os restau-
rantes participantes nesta Campanha de Gastronomia estão a confecionar esta iguaria em regime de Take-away, pelo que 
convido todos os apreciadores a participar, dando ao mesmo tempo o seu apoio aos restaurantes locais que, como sabe-
mos, têm sido particularmente afetados pela pandemia.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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Editorial



4
MAR | ABR | 2021 

Valor acresce aos contratos interadministrativos de 867 mil euros ao ano
Câmara Municipal define 3,5 milhões de euros para transferências 
de competências para as Juntas de Freguesia

O executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou 
por maioria, na reunião de câmara realizada a 3 de fevereiro, os 
Autos de Transferência de Competências para as Juntas de Fre-
guesia do Concelho, estabelecendo um montante global anual 
para estas transferências num valor próximo dos 3,5 milhões de 
euros. 
A este montante acresce o valor anual de cerca de 500 mil euros 
de receitas transferidas nos domínios da publicidade e ocupação 
de via pública, competências igualmente descentralizadas para 
as juntas de freguesia. Os documentos agora aprovados, que 
substituem os Acordos de Execução celebrados em 2018, repre-
sentam um aumento substancial dos valores transferidos às jun-
tas de freguesia em anos anteriores. Estes autos foram aprovados 
na Sessão de Assembleia Municipal de 23 de fevereiro, devendo 
também ser submetidos à aprovação das respetivas Assembleias 
de Freguesia. 
Mantêm-se em vigor os Contratos Interadministrativos celebra-

dos em 2018 e os valores de transferência aí acordados, num 
montante anual superior a 867 mil euros (ver quadro síntese para 
informação detalhada por freguesia). 
A transferência de competências para as Juntas de Freguesia (os 
respetivos autos decorrem da legislação atualmente em vigor: Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de 
abril) estabelece-se, em traços gerais, ao nível da gestão e manu-
tenção de espaços verdes, limpeza das vias e espaços públicos, 
sarjetas e sumidouros, manutenção, reparação e substituição de 
mobiliário urbano instalado no espaço público e, quando aplicá-
vel, à gestão e manutenção corrente de feiras e mercados. No 
caso da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz, é ainda atribuída uma majoração de 33% no valor 
estabelecido, a qual tem em conta fatores de geográficos, demo-
gráficos, sociais e económicos deste território, como é o caso da 
dispersão e fragmentação territorial, a ruralidade e interioridade 
de alguns lugares, bem como o envelhecimento da população.

Destaque
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Transferência 
de Competências

Alhandra, 
São João dos 

Montes e 
Calhandriz

Alverca 
do Ribatejo e
Sobralinho

Castanheira 
do Ribatejo e 
Cachoeiras

Póvoa de 
Santa Iria 

e Forte 
da Casa

Vialonga Vila Franca 
de Xira TOTAL

Gestão e Manutenção 
de Espaços Verdes 91 159,68 € 265 326,77 € 94 407,72 € 414 468,55 € 182 091,74 € 134 115,32 € 1 181 569,78 €

Limpeza das vias 
e espaços públicos, 

sarjetas 
e sumidouros

266 951,35 € 413 591,25 € 274 602,72 € 241 419,49 € 251 742,30 € 274 730,96 € 1 723 038,07 €

Manutenção, 
reparação 

e substituição 
de mobiliário urbano 

instalado 
no espaço público

35 390,48 € 91 161,93 € 35 390,48 € 91 161,93 € 63 580,97 € 63 580,97 € 380 266,76 €

Gestão e manutenção 
corrente de mercados 

retalhistas
 39 480,00 €  29 820,00 € 14 700,00 €  84 000,00 €

Majoração - 33% * 129 855,50 €      129 855,50 €

TOTAL 523 357,01 € 809 559,95 € 404 400,92 € 776 869,97 € 512 115,01 € 472 427,25 € 3 498 730,11 €

        

Valor estabelecido 
em 2018 

(Acordos de Execução)
450 154,59 € 712 676,43 € 347 755,36 € 698 619,14 € 451 999,12 € 411 448,18 € 3 072 652,82 €

Diferencial / Aumento 
(Autos de Transferência)

73 202,42 € 96 883,52 € 56 645,56 € 78 250,83 € 60 115,89 € 60 979,07 € 426 077,29 €

        

Contrato 
Interadministrativo 
(em vigor desde 2018)

142 073,15 € 239 818,26 € 106 711,04 € 175 714,42 € 88 627,09 € 114 860,83 € 867 804,79 €

VALOR TOTAL
 DE TRANSFERÊNCIA 

ANUAL
(Auto de Transferência 2021 + 
Contrato Interadministrativo)

665 430,16 € 1 049 378,21 € 511 111,96 € 952 584,39 € 600 742,10 € 587 288,08 € 4 366 534,90 €

* Aplicável apenas na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, tendo em conta aspetos como a dispersão 
e fragmentação territorial.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira adquiriu 5.000 fatos 
descartáveis e 5.000 máscaras de proteção individual modelo 
FFP2, com o objetivo de os disponibilizar às Associações Humani-
tárias de Bombeiros Voluntários do Concelho. A doação foi apro-
vada na Reunião de Câmara do passado dia 3 de março e repre-
senta um apoio num montante global de 41.692€.
Através desta oferta, a Autarquia contribui para o reforço do stock 
de equipamentos de proteção individual existentes nas Corpora-
ções de Bombeiros do Município vila-franquense, que são essen-
ciais para o cumprimento da missão dos Bombeiros Voluntários 
no combate à pandemia de Covid-19. 
Os equipamentos serão disponibilizados pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, de acordo com as necessidades e solicitações 
que venham a ser manifestadas pelas Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários.

Valor da doação é de 41.692€
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apoia Bombeiros Voluntários
com oferta de equipamentos de proteção individual
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Visando minimizar os severos efeitos que, no contexto da atual 
crise pandémica e com o prolongamento do Estado de Emergên-
cia, se fazem sentir na vida dos Munícipes, Famílias e Entidades 
do nosso Concelho, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
renovou a atribuição de apoios financeiros extraordinários des-
tinados às Instituições Particulares de Solidariedade Social que 
asseguram a Escola a Tempo Inteiro e também o funcionamento 
dos Refeitórios Escolares e o fornecimento de refeições.
Os novos pacotes financeiros têm sido apresentados de acordo 
com as renovações do Estado de Emergência, e estão em vigor 
desde 22 de janeiro. Representam já um montante global de 
467.700€, com a perspetiva de serem ainda reforçados. Mantém-
-se assim o objetivo da Autarquia em continuar a desenvolver 
todos os esforços no sentido de minimizar o impacto negativo da 
Pandemia de Covid-19 na dinâmica das associações concelhias, 
contribuindo para a sua sustentabilidade e também para a pre-
servação de muitos postos de trabalho.
No âmbito da Escola a Tempo Inteiro – atividades complemen-
tares à componente letiva, o apoio financeiro extraordinário, no 

montante global de 205.867,50€, abrange 15 entidades, sendo 
este um contributo para a sua sustentabilidade e visando o com-
promisso de manutenção dos postos de trabalho associados a 
estas atividades. Ao mesmo tempo, é também um apoio conce-
dido às famílias, já que a Autarquia substitui uma vez mais os 
Encarregados de Educação no pagamento destas mensalidades.
No que diz respeito à manutenção do funcionamento dos refeitó-
rios escolares e do fornecimento de refeições, a Câmara Munici-
pal de Vila Franca de Xira aprovou uma vez mais a atribuição de 
subsídios no valor de 261.825,66€, abrangendo as 10 Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com protocolos celebrados 
com a Autarquia neste âmbito.
O montante apurado corresponde a 50% no que respeita ao for-
necimento de refeições escolares e a 100% no que respeita ao 
funcionamento dos refeitórios escolares. Estes apoios desti-
nam-se à sustentabilidade destas Instituições e também à pres-
tação de serviços sociais à comunidade, em particular aos cida-
dãos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais de 635 mil euros
Câmara aprova apoios financeiros extraordinários 
para o movimento associativo do Concelho
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, na reunião 
de câmara de 3 de fevereiro, apoios financeiros extraordinários 
destinados ao Movimento Associativo Concelhio que representam 
um valor total de cerca de 635.000€. Através destas medidas, a 
Autarquia continua a desenvolver todos os esforços no sentido de 
minimizar o impacto negativo da Pandemia de Covid-19 na dinâ-
mica das associações concelhias, contribuindo para a sua sus-
tentabilidade e também para a preservação de muitos postos de 
trabalho.
Para apoio ao funcionamento regular do Movimento Associativo, 
a Câmara Municipal aprovou a atribuição de subsídios cujo mon-

tante é igual ao dos concedidos em 2020. Serão abrangidas 116 
Instituições das áreas do Desporto, Educação, Cultura, Solidarie-
dade, Apoio Social e Proteção Civil.
Devido à pandemia, a situação atual do movimento associativo 
no Concelho é muito difícil, pelo que a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira considera que é da maior importância dar conti-
nuidade aos apoios prestados em 2020 às entidades sem fins 
lucrativos que desenvolvem atividades de interesse público no 
Concelho. De referir que muitas dessas atividades decorrem em 
parceria direta com a própria Autarquia, numa intervenção social 
de grande importância junto de toda a Comunidade.

Escola a Tempo Inteiro e serviço de refeições garantidos
Município de Vila Franca de Xira renova apoios financeiros extraordinários
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No dia 22 de fevereiro entrou em funcionamento, em Alverca do 
Ribatejo, um novo posto de testagem à Covid-19. O posto agrega o 
trabalho que já era efetuado no Centro de Saúde daquela cidade e 
aumenta a capacidade total de testagem no Concelho.
Trata-se de um modelo “Drive-Thru”, em que o teste é realizado 
sem haver necessidade de sair do automóvel, com capacidade para 
60 a 80 testes diários. A estrutura foi assegurada pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com o Agrupamento 
dos Centros e Saúde do Estuário do Tejo (ACES), estando instalada 
no espaço destinado à Feira Semanal, junto à Praça de S. Pedro.
O posto funciona das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de 
segunda a sexta-feira, com marcação prévia.
Este é o segundo posto “Drive Thru” criado pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, dado que o primeiro foi criado a 6 de outubro 
em Vialonga.

COVID-19
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
assegura a criação de centros de vacinação
O primeiro Centro de Vacinação para a COVID-19 no Concelho está 
instalado e começou a funcionar a 25 de fevereiro, no Pavilhão 
Multiusos do Parque Urbano de Vila Franca de Xira.
A ação foi desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
do Estuário do Tejo.
A estrutura inclui oito postos de vacinação em simultâneo, assim 
como áreas de gabinete médico, secretariado clínico e recobro 
pós-vacina.
Está também prevista a instalação de um segundo posto de vaci-

nação em Alverca do Ribatejo, quando o número de vacinas a 
administrar o justificar. Ambas as estruturas permitem agilizar o 
processo de vacinação alargado a toda a população.
Nesta altura o processo de vacinação no Concelho está em curso 
como definido no Plano de Vacinação nacional. Em dezembro 
passado foram vacinados os profissionais de saúde. Em janeiro e 
fevereiro administraram-se as duas doses da vacina nos lares de 
idosos sem surtos ativos. Bombeiros e efetivos da GNR e PSP tam-
bém já começaram a ser vacinados, assim como as pessoas com 
mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas.

Novo posto em Alverca
Município reforça capacidade de testagem à COVID-19 no Concelho
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Até 30 de abril
Participe na revisão da Carta Educativa do Concelho 

Está em curso a revisão da Carta Educativa do Concelho de Vila 
Franca de Xira, numa iniciativa da Câmara Municipal em colabo-
ração com o Centro de Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto 
Superior Técnico através de um questionário que estará disponí-

vel online até dia 30 de abril no site municipal. Este questionário 
poderá ser preenchido individualmente por alunos, colaboradores 
dos equipamentos educativos, bem como por outros cidadãos ou 
organizações. 
Enquanto instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo 
de edifícios e equipamentos educativos, é fundamental a colabora-
ção de todos no preenchimento deste inquérito.
A Carta Educativa é, também, um instrumento de gestão política, 
fundamental no processo de planeamento estratégico, pelo que o 
objetivo principal do Município é obter o envolvimento de vários 
atores locais, seja os que têm na Educação o seu ponto fulcral, seja 
os que de outras formas contribuem para fazer do Município de 
Vila Franca de Xira uma Cidade Educadora.
Poderá informar-se e/ou colocar questões contactando para o 
efeito o Departamento de Educação da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira através do mail: carta.educativa@cm-vfxira.pt.
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Programa local de intervenção social – teleassistência e georreferenciação
A construir pontes para quebrar o isolamento

Dirigido a Munícipes com idade igual ou superior a 55 anos que 
se encontrem em situação de isolamento, seja social ou geo-
gráfico, o programa "Pontes" possibilita, através da sua geor-
referenciação e um serviço de teleassistência, uma ação social 
de proximidade, junto daqueles que apresentem um quadro de 
vulnerabilidade.
Integrado no Projeto Municipal Ativ@mente, implementado 
desde dezembro de 2018, a equipa técnica já georreferenciou 
130 pessoas e destas, 51 usufruem do serviço de teleassistên-
cia. Trata-se de um serviço telefónico de apoio permanente, 
concebido para dar uma resposta personalizada e imediata em 
qualquer situação de urgência/emergência, insegurança ou 
solidão. A opção permite combater a exclusão social, preser-
vando a vivência no contexto da comunidade e residência, o que 
proporciona uma gestão saudável, ao nível público e familiar, do 
envelhecimento destas pessoas, traduzindo-se num manifesto 
aumento de qualidade de vida para todos os envolvidos.
Acionando um dispositivo de alarme, o utente desencadeia o 
contacto com o um centro de operações da Cruz Vermelha Por-
tuguesa, 365 dias por ano, 24 horas por dia, que após análise 
da situação e com acesso à situação clínica, pessoal e familiar, 
desencadeia os meios adequados (112, Cruz Vermelha Portu-
guesa, PSP/GNR, Bombeiros, vizinhos ou familiares), manten-

do-se o diálogo, com o utente ou com a rede formal ou informal 
de apoio, até que se solucione o motivo do alarme.
Sob o lema” Olhar, Aproximar e Sentir” a equipa técnica do 
“Pontes”, em estreita colaboração com o Sistema de Informa-
ção Geográfica Municipal, mantem o trabalho de sinalizar, geor-
referenciar e priorizar as necessidades destas pessoas, tarefas 
otimizadas em estreita parceria com a comunidade institucional 
(forças de segurança pública, parceiros sociais, juntas e uniões 
de freguesia do Concelho) e através dos contactos de proxi-
midade desenvolvidos pelas ações de proximidade realizadas 
vários locais e ruas do Município.
O projeto promovido pela Município de Vila Franca de Xira está 
alinhado à “Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e 
Saudável 2017-2025” e decorre de uma candidatura aprovada no 
âmbito do Portugal2020.
O investimento municipal é na ordem dos 206 mil euros, estando 
os restantes 50 por cento a cargo do Fundos Comunitários 
(Fundo Social Europeu). 
No âmbito do reforço das medidas extraordinárias de apoio que 
a atual situação de combate à pandemia de COVID-19 impôs, a 
Autarquia disponibiliza também uma linha telefónica gratuita 
(800 210 119) e também, através da Divisão de Habitação e Inter-
venção Social, pelo telefone: 969 800 055.

PONTES
olhar, aproximar e sentir
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Reforço de medidas na área do ambiente
Câmara Municipal apresenta novo sistema de gestão inteligente 
de resíduos urbanos
O Município de Vila Franca de Xira imple-
mentou um Sistema de Gestão Inteligente 
de Resíduos Urbanos, apresentado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Mesquita, no dia 26 de fevereiro. Este 
novo sistema, que representa um investi-
mento superior a meio milhão de euros e 
mediante recurso a fundos comunitários, 
vem incrementar de forma significativa a 
forma como é feita a recolha de resíduos no 
nosso Concelho, visando uma otimização 
dos recursos humanos e técnicos no sen-
tido de uma gestão mais eficaz e eficiente.

O Sistema de Gestão Inteligente de Resí-
duos Urbanos assenta numa inovadora pla-
taforma tecnológica, que permite a identi-
ficação de contentores, prevê a instalação 
de sensores de enchimento, bem como de 
monitores em todos os veículos de recolha, 
de forma a que as equipas que estão no 
terreno tenham esta informação em tempo 
real. Será ainda possível a partir de agora 
fazer a georreferenciação de equipamen-
tos e dos circuitos de recolha, o que se tra-
duz numa melhoria da performance a nível 
da recolha de resíduos.

Reforço no investimento 
na recolha e tratamento

 de diferentes tipologias de resíduos

Na mesma ocasião foram ainda apresenta-
das outras medidas e projetos, em imple-
mentação ou a implementar, na área do 
ambiente. De referir, em 2020 e 2021, a ins-
talação de novos esquipamentos de reco-
lha de resíduos enterrados, permitindo 
um aumento da capacidade de deposição, 
tendência a que temos vindo a assistir, 
também no caso dos resíduos indiferencia-
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dos, mas sobretudo no que diz respeito aos 
resíduos seletivos – embalagens, vidros e 
papel. A instalação destes novos equipa-
mentos representa um investimento de 
mais de um milhão de euros.
A instalação dos novos pontos de reco-
lha enterrados tem por objetivos refor-
çar a capacidade de deposição e garantir 
a acessibilidade num raio de 100 metros, 
conforme a legislação em vigor. Para cada 
equipamento é avaliada a capacidade de 
deposição, tendo em conta o número de 
habitações no local e a produção diária de 
resíduos urbanos por habitante. Decorre 
ainda do reforço deste sistema de deposi-
ção um aspeto importante para as nossas 
cidades, vilas e aldeias, que é a requali-
ficação da área envolvente, reduzindo o 
número de equipamentos à superfície e 
devolvendo o espaço às populações.
Em 2020 houve ainda lugar ao reforço da 
frota municipal de veículos de recolha, 
tendo sido adquiridas quatro novas viatu-
ras, num investimento que ultrapassou os 
750,000€.
Paralelamente, em parceria com a VALOR-
SUL, está também a decorrer o projeto 
“Compostar, Outra Forma de Reciclar”, 
projeto que prevê a distribuição de 538 com-
postores domésticos com vista a fomentar 
a prática de separação seletiva de resíduos.
Está ainda em curso o projeto de Recolha de 
Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB’s), 
um projeto piloto que visa a recolha de pro-
ximidade no setor residencial da cidade da 
Póvoa de Santa Iria, bem como a recolha 

deste sistema de recolha de resíduos junto 
de refeitórios escolares, no canal HORECA, 
nos Mercados Municipais e nas Frutarias de 
todo o Concelho. Está em preparação uma 
candidatura para alargamento da recolha 
doméstica de RUB’s à cidade de Alverca, 
prevendo-se que, a partir do final de 2023, 
esta seja alargada a todo o Concelho. 

Programas de educação 
e sensibilização ambiental 
são exemplos de sucesso

No que à Educação e Sensibilização 
Ambiental diz respeito, destacam-se os 
Projetos Municipais “Brigada do Amarelo” e 
“Qual é o seu Papel”, que abrangem alunos 

desde o ensino pré-escolar até ao secun-
dário, e que tem por objetivo promover a 
reciclagem, respetivamente, de embala-
gens e papel. No ano letivo 2018/ 2019, o 
último antes da pandemia, o número de 
participantes nestas ações de educação 
ambiental aproximou-se dos 14.000. Da 
implementação destes projetos, resulta a 
recolha de cerca de 365 toneladas de resí-
duos, fazendo com que o nosso Concelho 
seja um dos Concelhos com maior volume 
de recolhas entre os Municípios da área de 
intervenção da VALORSUL.
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Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado Concelhio
Política Social do Município distinguida com Selo de Boas Práticas 
de Intervenção Social

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado 
(SAASI), implementado desde 2016 no Concelho de Vila Franca de 
Xira e co-coordenado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
e pelo Instituto de Segurança Social, foi distinguido com o “Selo de 
Boas Práticas de Intervenção Social”.
O SAASI, que conta com a participação de 32 entidades da Rede 
Social do Concelho (Juntas e Uniões de Freguesia; Hospital de 
Vila Franca de Xira, Agrupamento de Centros de Saúde do Estuá-
rio do Tejo, Agrupamento de Escolas de Vialonga, Associações, 
IPSS e Coletividades do Concelho), consiste numa resposta social 
de proximidade, concretizada através de um atendimento quali-
ficado, cuja dinâmica permite alcançar resultados mais eficazes, 
nomeadamente porque as respostas são adequadas e ajustadas 
às reais necessidades apresentadas por pessoas e famílias, que 
ao momento do atendimento, vivem um quadro de vulnerabilidade 
social.

A distinção da responsabilidade das Plataformas Supraconcelhias 
da Grande Lisboa e do Oeste prevê o lançamento anual de um 
concurso, dirigido aos concelhos que as  integram, que pretende 
promover e divulgar as iniciativas locais que desenvolvam proje-
tos inovadores e que reflitam evidências de mudança na área da 
intervenção social.
Dos vários projetos apresentados, o SAASI, no enquadramento da 
Rede Social, arrebatou o primeiro lugar pela sua prática inovadora 
e territorializada, não só porque a sua dinâmica permitiu criar res-
postas mais adequadas aos problemas sociais,  mas também por-
que a gestão do processo com vista a um planeamento mais con-
certado dos serviços e da sua capacidade de resposta contribuiu 
para a eliminação das sobreposições de atuação e para a minimi-
zação das situações de exclusão social e pobreza, estratégia que 
trouxe manifestos ganhos no âmbito do almejado bem-estar social 
da população.

Desenvolvimento desportivo valorizado
Município de Vila Franca de Xira recebe galardão 
de Município Amigo do Desporto pelo 5.º ano consecutivo
Pelo 5.º ano consecutivo, o Município de Vila Franca de Xira foi 
distinguido com o Galardão “Município Amigo do Desporto”.
Este prémio, instituído pela Associação Portuguesa de Gestão do 
Desporto e pela Cidade Social (empresa especializada na área da 
certificação da qualidade) constitui-se como um sistema de reco-
nhecimento público de boas práticas, privilegiando a partilha e a 
divulgação de projetos municipais de desenvolvimento desportivo.
A cerimónia de entrega do Galardão “Município Amigo do Des-
porto” decorreu no dia 29 de dezembro no Convento de São Fran-
cisco em Santarém, tendo o Município de Vila Franca de Xira sido 
representando pelo Vereador com o Pelouro do Desporto, António 
Félix.
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Com o objetivo de servir melhor os utentes
Autarquia investe nas Piscinas Municipais e nos seus profissionais

As Piscinas Municipais de todo o Concelho de Vila Franca de 
Xira receberam diversas obras de beneficiação e conservação 
num valor total superior a 2.155.000,00€.
Os trabalhos decorreram durante o ano de 2020 e ainda neste 
início de 2021, no período em que, devido à pandemia, os equi-
pamentos tiveram de estar encerrados ao público.
Os investimentos mais avolumados concentram-se no Com-
plexo de Vila Franca de Xira (mais de 1,1 milhão de euros), na 
Piscina de Alverca do Ribatejo (mais de 425 mil euros) e na Pis-
cina da Póvoa de Santa Iria (mais de 265 mil euros).
Paralelamente, o Município adquiriu recentemente a Piscina 
Batista Pereira, em Alhandra, num valor de 350 mil euros. Para 
o espaço também se preveem intervenções consideráveis no 
decorrer de 2021, com vista à sua reabilitação e preparação da 
sua reabertura ao público, com a qualidade e segurança neces-
sárias.
Apesar das piscinas municipais estarem encerradas ao público 
desde março de 2020, os investimentos acima referidos com-
provam o interesse municipal na valorização das condições a 

oferecer aos utentes/munícipes.
Outra aposta na melhoria contínua do serviço desportivo tra-
duz-se no processo de certificação do seu sistema de gestão da 
qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015 . Neste 
âmbito, verificou-se, com êxito, a auditoria externa de acom-
panhamento por parte da APCER em 23 de novembro de 2020, 
que determinou a manutenção da certificação da prestação de 
serviços desportivos, incluindo atividades aquáticas, ginásio e 
atividades de fitness nas piscinas municipais e Vila Franca de 
Xira, Alverca e Quinta das Drogas, Forte da Casa e Póvoa de 
Santa Iria. 
Um aspeto fundamental da política da qualidade nas piscinas 
municipais consiste na valorização dos recursos humanos, pelo 
que o período de interrupção do funcionamento tem sido renta-
bilizado através da formação dos funcionários e colaboradores, 
incluindo os técnicos prestadores de serviços. Com este inves-
timento, pretende-se dar mais e melhores ferramentas aos 
profissionais com o objetivo de melhorarem continuamente a 
sua prestação e servir melhor os utentes.
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está a proceder à remoção de estruturas de amianto de seis escolas do 
2.º e 3.º Ciclo e do Ensino Secundário no Concelho.
A obra traduz-se num investimento municipal total de €1.032,925,33.
Esta é uma intervenção de grande importância para melhorar as condições de segurança das Escolas Públicas do 
Município de Vila Franca de Xira. Após o visto do Tribunal de Contas emitido a 1 de março, os trabalhos dos lotes 1 e 
2 foram iniciados ainda no mês de março.
Prevê-se que a totalidade das obras sejam concretizadas após a interrupção letiva do verão de 2021. Recorde-se que 
a Câmara Municipal já assegurou, em intervenções anteriores, a remoção de todas as estruturas de amianto dos 
estabelecimentos da rede pública do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Concelho de Vila Franca de Xira. 

MAR  |  ABR  |  2021

Vila Franca de Xira

Retirada de amianto 
das escolas

Investimento detalhado: 

Lote 1 – €234.136,02 (valor C/ IVA)

Lote 2 – €176.060,13 (valor C/ IVA)

Lote 3 – €206.136,82 (valor C/ IVA)

Lote 4 – €182.936,25 (valor C/ IVA)

Lote 5 – €149.572,61 (valor C/ IVA)

Lote 6 – €84.083,50 (valor C/ IVA)

Escolas intervencionadas: 

• Lote 1 - Escola Secundária do Forte da Casa;

• Lote 2 - Escola Básica Padre José Rota - Forte da Casa;

• Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo;

• Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa Mendes - Póvoa de Santa Iria;

• Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol - Vila Franca de Xira;

• Lote 6 - Escola Básica D. António de Ataíde - Castanheira do Ribatejo.
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Alhandra

Requalificação Urbana e Paisagística da Av.ª Batista Pereira e Zona Adjacente
Investimento: 715 623,27€ (Valor c\ IVA)
Data de início: abril’20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Alverca do Ribatejo

SMAS - Prolongamento da Rede 
de Abastecimento de Água e Saneamento 
na Rua da Juventude (parte)
Investimento:  135.444,15 € (Valor c\ IVA)
Data de início: dezembro de 2020
Previsão de conclusão: abril 2021

• [OBRA EM CURSO]

Criação de Paragem de Autocarros na EN116 
- Urbanização Malvarosa
Investimento: 59 013,19 € (Valor c\ IVA)
Data de início: novembro’20
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO]
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Castanheira do Ribatejo

Criação de Bolsas de Estacionamento EN1-3 - Estrada da Vala
Investimento: 157.471,28 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: outubro´209
Previsão de conclusão: maio’21

• [OBRA EM CURSO]

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água e Saneamento nas Ruas Palha Blanco (Parte), 
João Baptista Correia (Parte) e do Mercado 
Investimento: 194.931,42 € (IVA incluído)

• [OBRA CONCLUÍDA] 
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Forte da Casa

Construção de Parque Infantil – Invasões Francesas – Forte da Casa
Investimento: 135.141,93€ (com IVA)
Data de início: outubro’20 

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Póvoa de Santa Iria

Intervenções Paisagísticas na Rotunda da Bolonha e na Rotunda dos Caniços – EN10 
Investimento: 41.472,30€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: março´21
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO]
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Vialonga

Execução dos Arranjos Exteriores envolventes ao novo Centro de Saúde de Vialonga
Investimento: 73.034€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: dezembro´20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Vila Franca de Xira

Remoção do Lancil Metálico, Reposição do Pavimento em Saibro e Melhoramento das Pendentes 
de Drenagem, entre a Entrada Norte e o Quiosque no Jardim Constantino Palha
Investimento: 47.640,11 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: dezembro´20
Previsão de conclusão: março’21

• [OBRA EM CURSO]
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Vila Franca de Xira

Passagem Superior de Peões de Acesso à Biblioteca Municipal Fábrica das Palavras 
- Vila Franca de Xira – Recuperação da Iluminação Interior
Investimento: 30 650,74€ (Valor do Preço Base - C\ IVA) 
Data de início: novembro´20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Concelho

Manutenção e Reparações de Equipamentos de Iluminação Pública do tipo "Não-Corrente" 
no Município de VFX – 2020/2021
Investimento: 31.270,00 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: novembro´20
Previsão de conclusão: novembro´21

• [OBRA EM CURSO]
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Concelho

Execução de Lombas Redutoras de Velocidade e Requalificação de Vias Rodoviárias 
no Concelho de Vila Franca de Xira 2020/2021
Investimento: 158.385,59 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: dezembro´20
Previsão de conclusão: junho’21

• [OBRA EM CURSO]

Reparação e Reabilitação de Pavimentos Pedonais 2020/2021 - Vila Franca de Xira
Investimento: 125 075,86 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: outubro´20
Previsão de conclusão: outubro’21

• [OBRA EM CURSO]
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As Operações de Reabilitação Urbana (ORU) do tipo simples do 
Concelho de Vila Franca de Xira (Alhandra, Vila Franca de Xira 
e Povos, Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Vialonga, de 
Calhandriz, Cachoeiras e de Castanheira do Ribatejo) têm o seu 
prazo alargado até junho de 2021, mediante decisão da Câmara 
Municipal e posterior aprovação na Assembleia Municipal, como 
pode consultar em www.cm-vfxira.pt.
A prorrogação do prazo de vigência das ORU estabelece a con-
tinuidade da execução das estratégias e operações de reabilita-
ção urbana, nas correspondentes áreas de reabilitação urbana 
do concelho e consequentemente a continuidade dos incentivos e 

benefícios fiscais nas intervenções que estão em curso ou venham 
a ser iniciadas nas referidas áreas urbana, podendo ser consulta-
das também no site municipal.
De recordar que as ORU são ações de reabilitação que incidem 
sobre o edificado e devem, preferencialmente, ser realizadas 
pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus 
e encargos, usufruindo de benefícios fiscais no IMI, IMT e IVA, de 
um incentivo municipal na redução de 50% em taxas urbanísticas 
municipais e de um empréstimo para reabilitação urbana em con-
dições vantajosas pelo IFRRU2020.

As ORU são ações de reabilitação que incidem sobre o edificado
Operações de Reabilitação Urbana com prazos e benefícios fiscais 
alargados até junho de 2021

A Câmara Municipal e os SMAS de Vila Franca de Xira renovaram e modernizaram a sua frota automóvel com 21 novas viaturas, num 
investimento global de cerca de 1,5 milhões de euros, dotando serviços essenciais como a recolha de lixo e água com de melhores meios 
de prestação de serviço à população.
Na Câmara Municipal passam a estar disponíveis 16 novas viaturas, destacando-se a aquisição de:

São 21 novas viaturas
Reforço da frota automóvel da Câmara Municipal e SMAS

• 1 autocarro de 51 lugares;
• 4 camiões para a recolha de lixo (3 deles com grua);
• 1 mini-escavadora destinada ao Departamento de Obras;
• 1 empilhador de 2,5 toneladas para o Departamento de Turismo;
• 1 novo Bibliomóvel;

• 1 viatura de cinco lugares destinada ao Serviço Municipal de 
Proteção Civil;
• 1 viatura para o Serviço Médico-Veterinário, própria para trans-
porte de animais;

Neste conjunto de aquisições estão ainda incluídas seis viaturas ligeiras para diversos serviços municipais, duas das quais 100% 
elétricas.
No caso dos SMAS, foram adquiridos dois veículos ligeiros e três carrinhas, para substituição de outros que já se encontravam em 
fim de vida.
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O Município de Vila Franca de Xira conquis-
tou pelo décimo ano consecutivo a “Ban-
deira Verde”, galardão máximo atribuído 
pela Associação Bandeira Azul da Europa 

no âmbito do Programa ECO XXI. Este 
Projeto visa distinguir as boas práticas 
ambientais e o empenho das Autarquias na 
melhoria contínua em prol do cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS).
Na edição de 2020, candidataram-se ao 
Programa ECO XXI um total de 62 muni-
cípios, 56 dos quais foram galardoados 
com a Bandeira Verde, ao alcançarem um 
índice igual ou superior a 50%. Tendo em 
conta indicadores de caráter ambiental, 
urbanístico e de governança, o Concelho de 
Vila Franca de Xira alcançou nesta edição a 
classificação mais alta de sempre: 71,30%, 
destacando-se nos seguintes aspetos: Pro-
moção da Educação Ambiental; Cidadania, 

Governança e Participação; Transparência, 
Digitalização e Conectividade; Coopera-
ção com a Sociedade Civil em matéria de 
Ambiente e de Promoção do Desenvolvi-
mento Sustentável; Certificação de Siste-
mas de Gestão; Saúde e Bem Estar; Água 
Segura e Qualidade dos Serviços de Águas 
Prestados aos Utilizadores. Desde 2011 que 
o Município de Vila Franca de Xira obtém o 
galardão máximo no âmbito deste Projeto.
O Programa ECO XXI tem o objetivo de 
referenciar e valorizar o progresso das 
políticas municipais num contexto de sus-
tentabilidade. A pontuação atribuída aos 
municípios participantes decorre de uma 
avaliação criteriosa, assegurada por uma 
comissão nacional. 

Reconhecimento atingiu a classificação mais alta de sempre
Vila Franca recebeu o Galardão Bandeira Verde pelo 10.º ano consecutivo
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Momento marca os 62 anos de existência dos SMAS
SMAS de Vila Franca de Xira obtêm Certificação de Qualidade

Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de 
Vila Franca de Xira obtiveram no passado mês de dezembro a cer-
tificação do sistema de gestão da qualidade pelo referencial NP EN 
ISO 9001:2015, no âmbito do abastecimento de água e do sanea-
mento de águas residuais em baixa. Esta certificação de qualidade 
decorre da implementação do sistema de gestão, que se realizou 
durante os anos de 2019 e 2020, tendo a auditoria de Certificação 
ocorrido em dezembro de 2020 pela entidade Certificadora SGS.
Num momento simbólico realizado a 13 de janeiro no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho em Vila Franca de Xira (data em que os 
SMAS de Vila Franca de Xira celebraram 62 anos de existência), 
o representante da SGS entregou ao Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita e ao Conselho de 

Administração dos SMAS o respetivo documento de certificação. 
Esta certificação, que se junta ao Selo de Qualidade Exemplar 
da Água para Consumo Humano atribuído pela ERSAR em 2014, 
2017, 2018 e 2019, atesta de forma inequívoca a qualidade dos 
serviços prestados. O alcance de mais este objetivo marca um 
salto qualitativo inquestionável no desempenho dos SMAS de Vila 
Franca de Xira, com o inegável e reconhecido contributo dos seus 
trabalhadores.
Na apresentação da certificação de qualidade, a administração 
dos SMAS reiterou o compromisso de melhorar continuamente 
a satisfação dos seus clientes, a qualidade da água fornecida e 
os serviços prestados à população do Concelho de Vila Franca de 
Xira.

Novas funcionalidades no atendimento online
Câmara Municipal com novo canal para agilizar comunicação 
com os Munícipes

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
desenvolveu um conjunto de novas fun-
cionalidades no seu site - www.cm-vfxira.
pt -, nomeadamente uma plataforma que 
vem transformar o atendimento ao público 
pela Autarquia. Esta forma de atendimento 
online, não só evita algumas das desloca-
ções físicas dos cidadãos que nos procu-

ram como lhes concede, bem como às empresas, a possibilidade 
de escolher a forma de atendimento que mais lhes convém. 
Através desta plataforma, a Autarquia tem a possibilidade de:
• Atender por chat (conversação) através do site/página oficial do 
Município;
• Configurar respostas rápidas a perguntas frequentes dos cida-
dãos, bem como remeter para informação alusiva e disponível no 
Site;
• Receber e responder aos formulários submetidos online; 
• Disponibilizar agendamento para atendimento online ou presen-
cial nas Lojas do Munícipe de Alverca, Póvoa de Santa Iria ou Vila 
Franca de Xira;
• Enviar mensagens por email ou SMS a cidadãos com possibili-
dade de retorno.

Da parte dos cidadãos passa a ser possível:
• Registar-se na área de Munícipe com cartão de cidadão;
• Interagir com a autarquia através do chat simples;
• Submeter formulários de pedidos;
• Conseguir os formulários pré-preenchidos;
• Receber mensagens via email ou SMS;
• Responder a mensagens, podendo inclusive enviar anexos;
• Agendar um atendimento online com base na área que deseja, 
podendo esse atendimento realizar-se por mensagem de texto ou 
via vídeo;
• Agendar um atendimento presencial para a área que pretenda na 
Loja do Munícipe de Alverca, Póvoa ou Vila Franca de Xira.
Esta será mais uma forma de fornecer resposta pronta e eficaz às 
necessidades dos cidadãos e das empresas, fazendo uso de fer-
ramentas digitais que se traduzem no desenvolvimento de uma 
administração mais moderna e adaptada às novas realidades.
De salientar que toda a informação é recolhida de forma segura, 
informada e consentida de acordo com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD).
Acreditamos na adesão a este processo que será, claramente, um 
processo facilitador das relações Município/Cidadãos.
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Autarquia promove ciclos de formação na área do Desporto
Valorizar agentes desportivos é objetivo

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira dinamiza dois ciclos 
de formação na área do Desporto, a decorrer entre fevereiro e 
abril de 2021. Um dos ciclos dirige-se a Dirigentes, Gestores e 
Diretores Técnicos de Instalações desportivas do Concelho. O 
outro dirige-se a Treinadores e Técnicos de Exercício Físico.
As ações decorrem por videoconferência, sempre às 18h00, 
mediante inscrição prévia online no site da autarquia (em cada 
evento específico), e pretendem valorizar pessoal e profissio-
nalmente os diversos agentes desportivos numa altura em que 
os constrangimentos provocados pela pandemia de COVID-19 
interromperam a atividade dos clubes e da maioria dos atletas.
Os ciclos de formação decorrem numa parceria com a Associa-
ção Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD), tendo cre-
ditação do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
Os ciclos de formação são os seguintes:

Formação para Dirigentes Desportivos, 
Gestores de Desporto e Diretores Técnicos de Instalações:

- 26 de fevereiro, 18h00 – “Planificação e Organização de um 
Clube Desportivo”
Formador: Luis Rodrigues – Doutorado em Gestão de Desporto
 - 5 de março, 18h00 – “Organização de um Evento Desportivo”
Formador: Bruno Almeida – Mestre em Gestão do Deporto

 -12 de março, 18h00 – “A comunicação e Marketing no Desporto”
Formador: Hugo Sousa – Mestrado em Marketing e Pós-gra-
duado em Marketing Desportivo
-19 de Março, 18h00 – “A Fiscalidade no Desporto”
Formador: Paulo Lourenço – Licenciado em Direito

Formação para treinadores de Desporto 
e Técnicos de Exercício Físico:

- 11 de março, 18h00 – “Relevância da nutrição num atleta” 
  Formador: Ivo de Sousa Ferreira – Licenciado em Ciências da 
Nutrição 
- 18 de março, 18h00 – “O trabalho da Força nas modalidades 
coletivas”
  Formador: Estevão Mota Cordovil - Doutorado em Ciências do 
Desporto
- 26 de março, 18h00 – “O trabalho da resistência nas modalida-
des individuais”
  Formador: Filipe Miguel Simões Ferreira Pedro – Mestrado em 
Ciências do Desporto
- 2 de abril, 18h00 – “A importância da componente psicológica 
na atividade física”
  Formador: Jorge Manuel Amaral Silvério – Doutorado em Psi-
cologia do Desporto

Até ao dia 31 de agosto de 2021, está a decorrer o período de candidaturas ao 
Prémio Literário Alves Redol, promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira.
Podem concorrer a este Prémio as modalidades literárias de conto e romance, 
sendo o tema livre para ambas e tendo como requisito único a apresentação dos 
trabalhos redigidos em Língua Portuguesa.
As obras concorrentes devem ser entregues ou enviadas, acompanhadas da 
respetiva ficha de inscrição, num dos seguintes locais: Loja do Munícipe em 
Vila Franca de Xira (Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 – Quinta da Mina, 2600-076 
Vila Franca de Xira), Delegação da Câmara Municipal em Alverca do Ribatejo 
(Av. Capitão João de Almeida Meleças, n.º 38, 2615-049 Alverca do Ribatejo) e 
Delegação da Póvoa de Santa Iria (Palácio Quinta da Piedade, Rua Padre Manuel 
Duarte, 2625 Póvoa de Santa Iria), para apreciação do Júri.
Para mais informações consulte o Regulamento e a Ficha de Inscrição em www.
cm-vfxira.pt. 

São aceites candidaturas para conto e romance
Já estão abertas as candidaturas ao Prémio Literário Alves Redol
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Concertos de tributo ao rock português
Jam às Sextas em (sua) Casa com mini espetáculos musicais

A “Jam às Sextas em Casa” é uma iniciativa da Câmara Municipal 
agora recriada devido à atual pandemia e ao novo confinamento. 
Na impossibilidade de assistir à “Jam às Sextas” como habitual-
mente, na Fábrica das Palavras, poderá agora usufruir destes 
mini espetáculos a partir do conforto da sua casa.
Durante o mês de março e abril serão transmitidas três sessões, 
através do Facebook e Canal do Youtube da Câmara Municipal, 
pelas 21h00.
A primeira sessão será transmitida no dia 12 de março e conta 
com o tributo a Taxi e com Elmano Coelho como convidado espe-

cial. A 26 de março o tributo será a Jorge Palma e terá como con-
vidado especial Nuno Ferreira.
Já em abril, a última sessão será transmitida a 9 de abril com 
tributo a Jáfumega e contará com Tiago Barbosa como convidado.
A banda em Casa é constituída por Paulo Brissos (Guitarra e voz), 
Sertório Calado (Bateria), João Sanguinheira (Baixo) e Rogério 
Nunes (Piano) que conta com um convidado diferente a cada ses-
são. Todas as sessões serão um tributo ao Rock Português e um 
apoio à Música Portuguesa.
Desfrute a partir de casa desta iniciativa com boa música.

Com o objetivo de promover a salvaguarda e divulgação da His-
tória e Património do nosso Concelho, o Município tem vindo a 
apresentar o conjunto de vídeos “Minutos de História”. Promovi-
dos pelo Museu Municipal, Serviços Educativos, de Património e 
de Arqueologia, estes vídeos, criados e narrados por técnicos do 
Município – Historiadores, Historiadores de Arte e Arqueólogos 
-  convidam-nos a uma viagem pela nossa história local, desde os 
tempos mais remotos da ocupação humana no nosso território.

Numa época de confinamento em que os equipamentos culturais 
e de lazer têm funcionamento condicionado, convidamos todos 
a visitar o site do Museu Municipal, em www.museumunicipalv-
fxira.pt, e a embarcar nesta viagem pelo conhecimento da nossa 
história local através dos vídeos agora disponíveis, dedicados a: 
Episódio histórico que ficou conhecido por Vilafrancada; Monu-
mento Comemorativo das Linhas de Torres; Centro de Estudos 
Arqueológicos de Vila Franca de Xira e Igreja de Alcamé.

Minutos com História
Museu Municipal promove vídeos sobre história do nosso Concelho
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Março
Mês para Receitas com Sável
Considerando as limitações à habitual realização da Campanha de 
Gastronomia “Março, Mês do Sável” devido às medidas tomadas 
para controlo da pandemia, a Câmara Municipal não deixa de assi-
nalar uma das suas marcas gastronómicas. É tempo de cozinhar 
e saborear sável, pelo que, no mês de março, transmitimos nas 
plataformas digitais a confeção de cinco receitas diferentes, onde 
este peixe do rio é o ingrediente chave. Começámos pela receita 

tradicional, Sável frito com açorda de ovas, pela mão do Chef Luís 
Machado, a 1 de março. Contámos, nesta emissão, com os contri-
butos do enólogo Marco Crespo que nos falou sobre como melhor 
harmonizar esta receita com “Encostas de Xira”.
Depois à sexta-feira, durante o mês de março, apresentaremos 
Sável de Escabeche, Sopa de Ovas com Sável, Arroz de Sável com 
as suas Ovas  e Pastéis de Sável.

Informe-se online
Câmara Municipal assegura pagamento das taxas de entrega de comida 
ao domicílio feitas pela plataforma “Comer em Casa”
A Câmara Municipal alargou o acordo estabelecido em dezem-
bro’20 com a plataforma Comer em Casa (www.comeremcasa.
com) até março. A Câmara Municipal passou a suportar os cus-
tos das taxas de entrega de comida ao domicílio, dos restaurantes 
sedeados no Município de Vila Franca de Xira que tenham aderido 

a esta plataforma. Face às medidas de confinamento e ao encer-
ramento dos restaurantes estabelecidos em janeiro, a Autarquia 
optou por manter esta medida de apoio à economia local, numa 
ação de resposta aos efeitos negativos causados pela pandemia de 
Covid-19, a qual beneficia os restaurantes e também as famílias.

Nova oferta turística
Município ganha nova marca gastronómica – Canja à Vila-Franquense 
A Câmara Municipal registou no mês de 
janeiro, como sua marca, a Canja à Vila-
-Franquense, distinguindo uma receita com 
tradição, adaptada pelo Chef José Maria 
Lino, e baseada nas ancestrais raízes his-
tóricas do Município nos campos da Lezíria. 
Reservando os direitos de exclusividade 
desta receita que se constitui como uma 
manifestação cultural identitária, o Municí-
pio acrescenta-a agora à sua oferta turística 
de referência, no que ao contexto gastronó-
mico respeita. Na senda da preservação das 
tradições retomamos esta sopa com origem 
na dura vivência dos trabalhadores rurais 
da nossa região. Com raízes campestres, 
esta reconfortante e nutritiva iguaria pro-

vém dos antigos costumes dos agricultores, 
bem como dos campinos, que recorriam a 
ingredientes locais e monetariamente mais 
acessíveis, para compor a sua refeição. 
Arquitetava-se, assim, uma singular canja 
de frango, enriquecida com carne de porco: 
chispe e chouriço, e à qual se acrescentava, 
ainda, um corte de vaca: a alcatra.
Este prato estará disponível o ano inteiro e 
terá destaque nos vários restaurantes par-
ticipantes nas campanhas de gastronomia 
levadas a cabo pelo Município. Esta receita 
junta-se aos restantes sabores assentes 
nas ligações fortes da gastronomia regio-
nal, os quais fazemos questão de lhe dar a 
provar.

Com as restrições à data, os restaurantes só podem funcionar em regime de take-away. Se estas não se alterarem é assim que 
funcionarão durante a campanha e em março, o sável continua a ser o ingrediente rei. Março, Mês do Sável é assinalado pelos 
restaurantes participantes nesta campanha de gastronomia, que se reinventam no atual contexto de pandemia.
Consulte no Site Municipal a listagem dos estabelecimentos e, ainda, os descontos que os parceiros da iniciativa proporcionam 
nas áreas de alojamento, vinhos e experiências turísticas.
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Visitas Virtuais às Exposições 
Museu Municipal e Museu do Neo-Realismo disponibilizam visitas virtuais 
a algumas das suas mais importantes exposições

A necessidade de se adaptar às exigências da nova realidade, em 
virtude na atual cise pandémica, levou os serviços Municipais a 
redirecionar a sua oferta cultural, adaptando os seus conteúdos 
às novas plataformas e ferramentas digitais. Isso tem permitido 
que se continue a trabalhar no sentido de uma proximidade às 
populações e da disponibilização de conteúdos culturais de qua-
lidade.
Estão já disponíveis para visita virtual através do site do Museu 
Municipal, em www.museumunicipalvfxira.pt, as exposições 
“Alverca e a Aviação 1918-2018”, “Memórias do Oculista Nunes", 
"Cheias de 67", “Traços do Rio” e “Do Tejo à Montanha, da Mon-
tanha às Lezírias”. Através do mesmo site, é ainda possível fazer 
uma visita virtual ao Núcleo Museológico do Barco Varino Liber-
dade.
Já através do site do Museu do Neo-Realismo, em www.museu-
doneorealismo.pt, é possível visitar virtualmente a exposições 
“Batalha pelo Conteúdo” e “Rui Filipe: Em Busca do Absoluto”.
Numa altura em que todos os equipamentos culturais do Municí-
pio de Vila Franca de Xira se encontram em funcionamento con-
dicionado e é recomendável permanecer em casa, fica o convite 
para visitar, em modo virtual, estas exposições.

Na página de Facebook oficial das Bibliotecas 
Municipais de Vila Franca de Xira encontra “Re-
comendações cá de casa”

Trata-se de uma área de sugestão de leitura de 
adultos e juvenil ou infantil, a apresentar nos 
meses de março e abril às terças e quartas-fei-
ras, às 11h00. 

Online
Sugestões de leitura 
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No âmbito do Programa Mural 18, da Área Metropolitana de Lisboa
Município de Vila Franca de Xira recebe obra de arte urbana 
do artista plástico SMILE
O Município de Vila Franca de Xira vai receber um mural original 
do artista plástico SMILE (Ivo Santos), que vai ser criado no Jardim 
do Bom Sucesso em Alverca do Ribatejo, junto ao Campo de Padel. 
Esta intervenção está integrada no Projeto Murais, uma das inicia-
tivas do Programa Mural 18, promovido pela Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), o qual envolve todos os Municípios que a integram. 
Os trabalhos iniciam-se a partir do dia 21 de abril e vão prolongar-
-se pelo mês de maio, podendo também ser acompanhados ao vivo 
e na plataforma Mural 18.
Através deste projeto, será criado um roteiro de arte urbana na 
AML, envolvendo artistas plásticos de cada um dos 18 Municípios, 
que selecionaram um artista do seu Concelho, tendo sido poste-
riormente sorteados para intervir noutro território. 
SMILE foi o artista indicado pelo Município de Odivelas e tem traba-
lhos espalhados por todo o País, com especial incidência na AML. 

No âmbito deste projeto, o Município de Vila Franca de Xira indicou 
o artista plástico VILE (Rodrigo Nunes), que irá criar um mural no 
Município de Palmela.

No seguimento da candidatura apresen-
tada pela Rota Histórica das linhas de 
Torres, onde se integra o Município de 
Vila Franca de Xira, foi aprovada no dia 4 
de fevereiro a candidatura deste edificado 
militar a Marca de Património Europeu, 
tendo sido reconhecida pelo Júri a forma 
como esta candidatura se distinguiu sig-
nificativamente das restantes.
A Marca do Património Europeu é uma 
medida da União Europeia, estabele-
cida pelo Parlamento e pelo Conselho da 

União Europeia, que tem por base uma 
iniciativa intergovernamental lançada em 
2006. Entre os objetivos gerais da Marca 
do Património Europeu estão o reforço do 
sentimento de pertença à União Europeia 
por parte dos cidadãos europeus, com 
base nos valores e elementos comuns, 
da história e do património cultural euro-
peus, a valorização da diversidade nacio-
nal e regional e o incentivo ao diálogo 
intercultural. 
A aprovação das candidaturas é da res-

ponsabilidade do Júri nacional de pré-se-
leção dos sítios para atribuição da Marca 
do Património Europeu 2021 (MPE), 
constituído pela coordenadora nacional 
da MPE (GEPAC/Ministério da Cultura), 
e por representantes da Direção- Geral 
do Património Cultural, das Direções 
Regionais de Cultura do Norte, Centro, 
Alentejo, Algarve, da Direção Regional de 
Cultura dos Açores, da Secretaria Regio-
nal de Cultura e Turismo da Madeira e do 
ICOMOS Portugal.

Candidatura distinguiu-se das restantes
Linhas de Torres candidatas a Marca do Património Europeu 2021
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A Câmara Municipal continua a 
disponibilizar um conjunto vasto e 
diversificado de apoios às famílias, 
empresas, Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, Associações 
de Bombeiros, entidades que 
cooperam com a Autarquia na 
concretização da Escola a Tempo 
Inteiro e ao movimento associativo 
cultural, desportivo e recreativo, 
no contexto do combate às 
consequências sociais e económicas 
da pandemia da doença COVID- 19, 
que são severas. 

No domínio do investimento público, 
e tendo mantido o planeamento 
das obras a realizar como forma 
de apoio à economia no quadro da 
crise sanitária atual, o Município 
está a promover um conjunto de 
empreitadas por todo o Concelho 
e nas várias áreas de competência 
municipal, de que salientamos, 
entre tantos outros investimentos, 
a remodelação da Escola Básica 
Álvaro Guerra, a criação de bolsas de 
estacionamento na Estrada da Vala 
do Carregado e no Largo do Forte, 
a construção de estacionamento no 
âmbito da 2ª fase da requalificação 
da Avenida Infante D. Pedro em 
Alverca, a alteração do pavimento 
do estacionamento na Praia dos 
Pescadores, a execução da passagem 
superior pedonal junto à Urbanização 
Malvarosa, a qualificação paisagística 
das Rotundas da Bolonha e dos 
Caniços, a requalificação da Rua dos 
Combatentes da Grande Guerra em 
Vialonga, a estabilização de talude na 
Estrada Nacional 248-3, a alteração 
da cobertura das Piscinas Municipais 
de Vila Franca de Xira e a instalação 
de um relvado sintético no Campo do 
Bragadense e de uma cobertura no 
Polidesportivo do CPCD.

A remoção das coberturas de 
amianto dos edifícios escolares do 
segundo e terceiro ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário em 
todo o Concelho e a requalificação da 
Rua da Juventude em Alverca terão 
início proximamente. 

Estamos igualmente a preparar 
o lançamento de projetos para o 
futuro, com grande relevância para 
o bem-estar das populações, tais 
como o Interface Rodoferroviário 
da Póvoa de Santa Iria, a adaptação 
do Centro Comunitário de Vialonga 
para Escola de Música, o Parque 
Linear Ribeirinho Alverca/Sobralinho, 
a requalificação da zona ribeirinha 
da Vala do Carregado e os novos 
Parques Urbanos do Casal da Serra e 
dos Termos da Cidade.

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

Reforçar o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), combater o Covid-19 
e garantir o regresso à actividade 
normal

Os eleitos da CDU, no plano 
nacional e das autarquias locais, 
têm-se batido por propostas em 
defesa SNS e por medidas de 
combate ao Covid-19. 
Esta acção no concelho de Vila 
Franca de Xira é tanto mais 
importante e urgente quanto, ao 
contrário do que afirma o Governo 
PS e a maioria camarária PS-PSD, 
existem e persistem problemas 
no Concelho, que se agravaram, 
nos últimos meses, no acesso e na 
prestação de cuidados de saúde.
No concelho, apesar dos alertas 
da CDU, mantém-se as seguintes 
situações:
- Limitações no acesso às consultas 
presenciais agravadas com recusa 
do alargamento do horário de 
funcionamento dos centros de 
saúde;
- A concentração do atendimento 
complementar (entre as 20h e as 
22h) apenas no Centro de Saúde da 
Póvoa de S. Iria;
- O adiamento da contratação de 
médicos, enfermeiros e assistentes 
administrativos, que estão em 
falta nas diversas unidades de 
saúde do concelho, originando uma 
sobrecarga sobre os profissionais 
de saúde e consequente diminuição 
da resposta às populações;
- A desvalorização da necessidade 
de contratação de meios humanos 
para a Unidade de Saúde Pública 
/ Delegado de Saúde, como fator 
decisivo para, no terreno, quebrar 
as cadeias de contactos.
- A falta de articulação e prontidão 
dos meios no terreno, por parte da 
Segurança Social e das Autoridades 
de Saúde, no auxílio aos lares de 
idosos;
- A sobrecarga sobre o Hospital de 
Vila Franca de Xira, que já antes 
da pandemia atingia situações de 
incapacidade de resposta hospitalar, 
ao mesmo tempo que acumula 
lucros para o negócio da PPP.
Em muitas destas situações a 
resposta passa pela concretização 
de medidas inscritas, por proposta 
do PCP, no Orçamento do Estado 
2021, que para além da proteção 
sanitária, está incluindo também a 
relevante pedagogia da proteção e o 
avanço do processo de vacinação. 
A situação exige também uma 
alteração de fundo na forma como 
a gestão camarária olha para estes 
problemas e como coordena e se 
relaciona com outras entidades da 
Administração Central. 

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,

É com grande satisfação que criámos 
e colocámos ao dispor de todos mais 
uma inovação.
Foi criado o serviço de ”MARCAÇÕES 
E ATENDIMENTO ONLINE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE 
XIRA”.
Se até agora existia o atendimento 
presencial e telefónico na Loja do 
Munícipe, a partir de agora temos 
também o atendimento online, 
com a possibilidade de marcações 
de atendimentos e esclarecimento 
de dúvidas, quer através de um 
assistente virtual, quer por meio de 
um assistente em linha.
Esta nova funcionalidade facilitará em 
muito a vida de quem necessita dos 
serviços da Câmara Municipal e dos 
SMAS.
As linhas telefónicas também foram 
reforçadas.

No ano de 2020 foram acompanhadas 
1084 crianças e jovens pela CPCJ DE 
VILA FRANCA DE XIRA.
Todos os técnicos foram munidos 
de meios informáticos e de 
comunicações.
Está em desenvolvimento um micro-
site, para que a comunicação com a 
população seja mais próxima.
Continuam a existir entrevistas 
presenciais e podem ser 
descentralizadas. 
Entre as varias linhas de contacto 
ressalvamos os seguintes números: 
964 201 603 e 969 245 640.

Foi desenvolvido o PROGRAMA 
“PONTES”, que permite identificar e 
georreferenciar a população idosa 
que vive sozinha ou em risco de 
isolamento social / demográfico.
Desta forma, a Divisão de Habitação e 
Intervenção Social pretende conhecer 
as expectativas, carências e faculdades 
desta população, detectando 
situações de risco e promovendo o 
seu acompanhamento através de um 
serviço de teleassistência.
Até ao momento, a equipa técnica 
já georreferenciou 130 pessoas, 
estando 51 a usufruir do serviço de 
teleassistência. 
Este é um serviço telefónico de apoio 
permanente, concebido para dar uma 
resposta personalizada e imediata 
em qualquer situação de urgência/
emergência, insegurança ou solidão.
O contacto do “Pontes” é o 969 800 
055.

Recorda-se ainda que se mantém em 
funcionamento uma linha telefónica 
gratuita (800 210 119) especialmente 
dirigida à população idosa.

Desejamos saúde para todos e fique 
em casa.

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

Faço votos que se encontre com 
saúde!

Nesta edição falo-lhe de falta de 
cobertura e capacidade das redes 
de comunicação de dados nas zonas 
rurais e em algumas urbanas do 
país. Este problema também ocorre 
em zonas do distrito de Lisboa, em 
especial nos concelhos limítrofes 
da capital mais interiores e causam 
danos consideráveis às populações 
que nelas habitam, por impedir 
e/ou dificultar o seu sustento e 
diversas actividades de índole 
social, cultural e educati-vas.

Alargam-se assim desigualdades 
sociais, no presente e no futuro, 
com prejuízos signifi-cativos para 
muitos, residentes em territórios 
discriminados pelas operadoras 
à revelia dos princípios que 
fundamentam o licenciamento que 
lhes foi concedido.

O impacto destas falhas - 
capacidade e cobertura - afecta 
milhares de pessoas no distri-to 
de Lisboa, nomeadamente jovens 
e crianças em tele-trabalho e 
tele-escola, que de-pendem 
destas redes para trabalhar e 
aprender, bem como para aceder a 
conteúdos culturais e informativos 
e ainda a serviços públicos ficando 
totalmente dependentes do bom 
funcionamento e da acessibilidade, 
técnica e economicamente das 
referidas redes.
É paradigmático e extensível a 
muitas áreas rurais do distrito, 
podemos tomar como exemplo o 
que se passa na localidade da Fonte 
Santa, na Freguesia de Vialonga, 
con-celho de Vila Franca de Xira, a 
uns singelos 10 km da capital, em 
que a cobertura e a capacidade das 
redes de dados é quase inexistente.

Cabe às autarquias e outras 
entidades públicas competentes 
como o regulador do sector das 
telecomunicações que hajam em 
conformidade com a Constituição 
e o princípio da igualdade e que 
se corrija este problema num 
bem que hoje é absolu-tamente 
essencial. 

Envolva-se no nosso trabalho. 
Procure por nós nas redes sociais 
onde presta-mos contas do nosso 
trabalho.

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 

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal
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     DELIBERAÇÕES
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 2020/12/16

Ata nº 23/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/11/18
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – CUR-
PIFA - Comissão Unitária de Reformados, Pensio-
nistas e Idosos da Freguesia de Alhandra
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incên-
dios de Vila Franca de Xira (2020-2029) – Envio à 
Assembleia Municipal para aprovação
Aprovado por unanimidade

Procedimento para arrendamento do espaço muni-
cipal destinado a estabelecimento, designado por 
“Cafetaria da Biblioteca Municipal de Vila Franca de 
Xira” – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Atribuição de Espaços do Piso 
Superior do Mercado Municipal Retalhista de Alhan-
dra – Alhandra – Submissão a consulta pública
Aprovado por unanimidade

Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira 
Aprovado por unanimidade

“Garrafas Magnum (1,5l) Encostas de Xira monocas-
tas” – Fixação de preço de venda ao público
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 a categoria de fiscal 
da carreira especial de fiscalização
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular – Licenciatura em Administração 
Pública e Políticas do Território – ISCSP – Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas
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

Alteração do protocolo de cedência em regime de 
comodato – Escola Básica nº 3, Brejo – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de podas, abates e planta-
ções de árvores em espaços públicos no Concelho 
– Substituição de guia de depósito por garantia ban-
cária
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza, manutenção 
e reabilitação de espaços públicos no Concelho – 
Lotes 7, 8 e 13 – Substituição de guia de depósito por 
garantia bancária
Aprovado por unanimidade

Acerto de áreas e reforço de caução no loteamento 
denominado Marinhas do Velez de Cima, de Baixo e 
de Casa – Forte da Casa
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da CDU e da Coligação Mais e o voto contra do 
membro do Bloco de Esquerda

Alteração ao loteamento denominado por Quinta do 
Olival das Minas e Quinta do Duque, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 16/01, de 21/12 – Vialonga – 
Aceitação de princípio e abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Quinta 
da Maranhota, Palmeira e Ribeirinha, titulado pelo 
alvará de loteamento nº 11/85, de 05/06 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, 
titulado pelo alvará de loteamento nº 02/2011-AUGI 
de 04/05 – Vila Franca de Xira – Abertura de consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 93, do loteamento da Quinta da Ponte – 
S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 192, 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 27, do loteamento do Pinhal das Areias 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 28, do loteamento do Pinhal das Areias 
– Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Con-
celho de Vila Franca de Xira – Lotes 1 a 6 – Relatório 
final, adjudicação, minutas dos contratos e nomea-
ção de coordenador de segurança em obra e diretor 
de fiscalização
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social – Eficiência energé-
tica – Bairro PER do Bom Retiro – Vila Franca de Xira 
– Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na estrada municipal do 
Porto da Areia – Castanheira do Ribatejo – Auto de 
vistoria para efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva – requalifica-
ção da Avenida Infante D. Pedro – Fase 1 – Alverca do 
Ribatejo – Orçamento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida 
Baptista Pereira e zona adjacente – Alhandra – Orça-
mento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Casa do Músico – Requalificação de edifício e cons-
trução de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo 
– Processo de revisão de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Execução de bolsas de estacionamento e ligação 
viária entre a rua Alberto Sanches e a rua Almirante 
Gago Coutinho, Quinta da Piedade – Póvoa de Stª Iria 
– Abertura de procedimento e remessa à Assem-
bleia Municipal para autorização prévia do compro-
misso plurianual e da abertura do procedimento
Aprovado por unanimidade

Transportes Escolares – Ano letivo 2020/2021 – 
Transferências para as freguesias – Reforço do 
compromisso de verbas e remessa à Assembleia 
Municipal
Aprovado por unanimidade

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – 2ª reti-
ficação da deliberação nº 120, tomada na reunião de 
câmara de 2020/03/04
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa – Cegada – Grupo de Teatro
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa – Inestética - Associação Cultu-
ral de Novas Ideias
Aprovado por unanimidade

Candidatura POSEUR aviso 11-2020-15 (RUB 
Alverca do Ribatejo)
Aprovado por unanimidade

Prorrogação do período de vigência das Operações 
de Reabilitação Urbana (ORU) das sete Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU) do Concelho
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 2021/01/06

Voto de pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de João Cutileiro
Aprovado por unanimidade

Ata nº 24/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/12/02
Aprovado por unanimidade

Protocolo de associação ao contrato local de segu-
rança do Município de Vila Franca de Xira – Área 
Governativa da Administração Interna e APSDC 
- Associação de Promoção da Saúde e Desenvolvi-
mento Comunitário
Aprovado por unanimidade

Visita ao barco varino “Liberdade” – Devolução de 
valor
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

Alteração do posicionamento remuneratório – 
Opção gestionária
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento – Relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para 
assistente técnico (vigilante rececionista) – Recru-
tamento
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau – Chefe de 
Divisão de Gestão Urbanística
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento para recrutamento do 
cargo de direção intermédia de 2º grau – Chefe de 
Divisão de Habitação e Intervenção Social
Aprovado por unanimidade

Reconhecimento do direito à isenção de impostos 
municipais, nomeadamente do IMI e IMT, no âmbito 
das alíneas a) e d), do nº 3 do Regulamento de Atri-
buição de Benefícios Fiscais do Município de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Área de cedência para integração no domínio 
público – Rua Dona Laura Palha, nº 64 – Castanheira 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Deliberações



34
MAR | ABR | 2021 

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Quinta das Areias “Sales” – Casta-
nheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de 
compartes – Rua Gastão Luís Pecantet, sítio do 
Rezende, nº 43 – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Isenção de taxas inerentes ao processo no âmbito 
da operação urbanística – Estrutura residencial para 
pessoas idosas – Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 21, do loteamento da Quinta da Coutada 
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 34, do loteamento da Quinta da Coutada 
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 156, do loteamento da Quinta da Ponte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 302, do loteamento da Quinta da Ponte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a rua 
do Trabalhador e a praça da Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense – Alverca do Ribatejo – Relató-
rio final, adjudicação, minuta do contrato e nomea-
ção do coordenador de segurança em obra e do dire-
tor de fiscalização
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” para 
instalação da Unidade de Saúde de Vialonga – Via-
longa – Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Remodelação/conservação do Pavilhão Desportivo 
Municipal das Cachoeiras – Cachoeiras – Auto de 
vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10, 
ao km 129+700, junto à urbanização da Malvarosa – 
Alverca do Ribatejo – Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Casa do Músico - Requalificação de edifício e cons-
trução de casa modular anexa – Alverca do Ribatejo 
– Conta final
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito do 
Concelho de Vila Franca de Xira - Anexo para Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho – Consulta púbica
Aprovado por unanimidade

Galardão ECOXXI 2020 – Conhecimento dos resulta-
dos obtidos no projeto ECOXXI e aprovação do has-
tear da Bandeira Verde nos Paços do Concelho
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação da EN10 - Rede estrutu-
rante ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte 
da Casa/Alverca do Ribatejo - 2ª fase – Cedência 
gratuita de área de 110m2 do artigo matricial 4131, 
da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho, propriedade da Casa de São Pedro de 
Alverca – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Empreitada “Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e 
Ciclovia do Tejo” – Conta final
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira

29 de dezembro de 2020 – 18h00
Videoconferência

Ponto 1 - Prorrogação do período de vigência das 
Operações de Reabilitação Urbana (ORU) das sete 
Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do Concelho – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 2 -  Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios de Vila Franca de Xira (2020-2029) 
– Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 3 -  Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo – Apoio à atividade física e desportiva 
desenvolvida nas piscinas municipais – 2021 – Apro-
vação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor 
do Partido Socialista, da Coligação Mais (PSD/MPT/
PPM), do Bloco de Esquerda, do Pessoas-Animais-
Natureza, do eleito António Martins e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz; e treze abstenções da Coligação Democrática 
Unitária (PCP/PEV)

Ponto 4 -  Transportes Escolares – Ano letivo 
2020/2021 – Transferências para as freguesias – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 5 -  Execução de bolsas de estacionamento e 
ligação viária entre a rua Alberto Sanches e a rua 
Almirante Gago Coutinho, Quinta da Piedade – Póvoa 
de Santa Iria – Autorização prévia do compromisso 
plurianual e abertura do procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes 

Sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira

26 de janeiro de 2021 – 18h00
Videoconferência

Ponto 1 - O impacto das acessibilidades aeropor-
tuárias na Área Metropolitana de Lisboa e as impli-
cações para o concelho de Vila Franca de Xira – 
Apreciação
Os eleitos municipais debateram a temática

Ponto 2 -  A cogestão da Reserva Natural do Estuá-
rio do Tejo – Apreciação
Os eleitos municipais debateram a temática

Ponto 3 -  Ponto de situação do Mouchão da Póvoa – 
Apreciação
Os eleitos municipais debateram a temática

Ponto 4 -  Mapa de fluxos de caixa e alteração modi-
ficativa ao orçamento e plano plurianual de investi-
mentos dos SMAS, ano 2021 – Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes

Ponto 5 -  Integração do saldo da gerência da exe-
cução orçamental de 2020 da Câmara Municipal – 
Mapa dos fluxos de caixa - Aprovação
Aprovado por unanimidade dos presentes 

Ponto 6 -  1ª alteração modificativa ao orçamento, 
plano plurianual de investimentos e plano de ativi-
dades e funcionamento da Câmara Municipal para 
2021-2025 – Aprovação
Aprovado por maioria, com trinta e quatro votos a favor 
do Partido Socialista, da Coligação Democrática Unitária 
(PCP/PEV), da Coligação Mais (PSD/MPT/PPM), do eleito 
António Martins e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e quatro 
abstenções do Bloco de Esquerda e do Pessoas-Animais-
Natureza

Sessão ordinária da Assembleia Municipal  
de Vila Franca de Xira

23 de fevereiro de 2020 – 18h00
Videoconferência

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira (correspondente ao período de 30 de outubro de 
2020 a 31 de janeiro de 2021)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 -  Relatórios respeitantes aos acordos de 
execução e contratos interadministrativos de dele-
gação de competências apresentados pelas Juntas 
de Freguesia, relativos a 2018 - Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 3 -  Relatórios respeitantes aos acordos de 
execução e contratos interadministrativos de dele-
gação de competências apresentados pelas Juntas 
de Freguesia, relativos a 2019 - Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 4 -  Identificação do elenco de missões, com-
petências, espaços, vias e equipamentos que se 
mantêm no âmbito da intervenção e gestão direta do 
Município, em sede de transferência de competên-
cias municipais para as Freguesias – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor do 
Partido Socialista, da Coligação Mais (PSD/MPT/PPM), 
do Bloco de Esquerda, do Pessoas-Animais-Natureza, 
do eleito António Martins e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; 
e catorze votos contra da Coligação Democrática Unitária 
(PCP/PEV)

Ponto 5 -  Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a União de Freguesias de Alhan-
dra, São João dos Montes e Calhandriz, no âmbito 
da transferência legal de competências municipais 
para os órgãos das Freguesias – 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 
votos contra da CDU

Ponto 6 -  Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a União de Freguesias de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho, no âmbito da transferência 
legal de competências municipais para os órgãos 
das Freguesias – 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; quatro abstenções do BE e do 
PAN; e catorze votos contra da CDU

Ponto 7 -  Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a União de Freguesias de Casta-
nheira do Ribatejo e Cachoeiras, no âmbito da trans-
ferência legal de competências municipais para os 
órgãos das Freguesias – 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; quatro abstenções do BE e do 
PAN; e catorze votos contra da CDU

Ponto 8 -  Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a União de Freguesias de Póvoa de 
Santa Iria e Forte da Casa, no âmbito da transferên-
cia legal de competências municipais para os órgãos 
das Freguesias – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte e cinco votos a favor 
do PS, da Coligação Mais, do BE, do Pessoas-Animais-
Natureza, do eleito António Martins e do Presidente da 
Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e 
Calhandriz; e catorze votos contra da CDU

Ponto 9 -  Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a Freguesia de Vialonga, no âmbito 
da transferência legal de competências municipais 
para os órgãos das Freguesias – 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; quatro abstenções do BE e do 
PAN; e catorze votos contra da CDU

Ponto 10 - Proposta relativa ao auto de transferência 
de recursos para a Freguesia de Vila Franca de Xira, 
no âmbito da transferência legal de competências 
municipais para os órgãos das Freguesias – 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 
votos contra da CDU

Ponto 11 - Contrato interadministrativo de coopera-
ção referente ao Cemitério de São Sebastião – União 
de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
– Aprovação
O ponto foi retirado a pedido da Câmara Municipal
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Ponto 12 - Eficiência energética de fogos do 
PER de Povos – Eixo Povos / Quinta da Grinja 
– Vila Franca de Xira – Autorização prévia do 
compromisso plurianual e abertura de proce-
dimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 13 - Acessibilidade inclusiva – Requali-
ficação da Avenida Infante D. Pedro (parque de 
estacionamento) – Alverca do Ribatejo – Auto-
rização prévia do compromisso plurianual e 
abertura de procedimento – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 14 - Atribuição de apoios financeiros 
às Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho no âmbito do reforço 
do financiamento municipal ao funcionamento 
dos Grupos de Intervenção Permanente – 
Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 15 - Área de cedência para integração 
no domínio público — Rua Dona Laura Palha, 
n.º 64 — Castanheira do Ribatejo – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 16 - Área de cedência para integração 
no domínio público – Quinta da Brandoa – 
Á-dos-Potes – Alverca do Ribatejo – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 17 - Integração de parcela de terreno 
no domínio público municipal – Rua Professor 
Egas Moniz – Vialonga – 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 18 - Projeto de requalificação da EN1O 
- Rede estruturante ciclável e pedonal - Póvoa 
de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca do Riba-
tejo – 2ª fase — Cedência gratuita de área de 
110m2 do artigo matricial 4131, da União das 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobra-
linho, propriedade da Casa de São Pedro de 
Alverca — Alverca do Ribatejo – Aprovação
Aprovado por maioria, com vinte votos a favor do 
PS, da Coligação Mais e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes 
e Calhandriz; uma abstenção do eleito António 
Martins; e o voto contra do PAN. Abandonaram a 
sessão e não participaram na votação os eleitos da 
CDU e do BE

Ponto 19 - Abertura de procedimento para 
recrutamento do cargo de direção intermé-
dia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Gestão 
Urbanística – Aprovação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 20 - Abertura de procedimento para 
recrutamento do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Chefe de Divisão de Habitação e 
Intervenção Social – Aprovação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 21 - Procedimentos concursais para 
cargos dirigentes – Alteração do júri – Apro-
vação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 22 - SMAS - Procedimento concursal 
para recrutamento e provimento para cargo de 
direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divi-
são Administrativa e Financeira – Designação 
do júri do procedimento – Aprovação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 23 - SMAS - Procedimento concursal 
para recrutamento e provimento para cargo 
de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de 
Divisão de Projetos e Cadastro – Designação 
do júri do procedimento – Aprovação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 24 - SMAS - Procedimento concursal 
para recrutamento e provimento para cargo 
de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de 
Divisão da Qualidade, Ambiente e Equipamen-
tos – Designação do júri do procedimento – 
Aprovação
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão

Ponto 25 - Apreciação e votação dos documen-
tos apresentados no PAOD
O ponto foi retirado por deliberação unânime da 
Assembleia Municipal, passando para a próxima 
sessão a discussão e votação dos nove documentos 
apresentados
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