
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      05/2021 
 

Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 28.º, e na alínea b), do n.º 1, do artigo 30.º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado em Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, convoco a Assembleia Municipal de Vila 

Franca de Xira a reunir em sessão extraordinária a realizar no auditório da Sociedade 

Filarmónica Recreio Alverquense, sito na Praça da Sociedade Filarmónica Recreio 

Alverquense, n.º 23, na cidade de Alverca do Ribatejo, no dia 25 de maio de 2021 

(terça-feira), pelas 18h00, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 01 -  Apreciação e votação dos documentos apresentados no Período Antes da 

Ordem do Dia da sessão ordinária de 27 de abril de 2021  
 

Ponto 02 -  Proposta da Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de 

Xira, que inclui o diagnóstico global das carências habitacionais existentes 

e plano de ação, para acesso ao “1.º Direito – Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação” – Aprovação 
 

Ponto 03 -  Regulamento de Prémios de Mérito e Excelência de Âmbito Escolar para o 

Ensino Básico (2º e 3º Ciclos) e Ensino Secundário – Aprovação 
 

Ponto 04 -  Regulamento Municipal da Escola a Tempo Inteiro – Aprovação 
 

Ponto 05 -  Escola a Tempo inteiro – Ano letivo 2021/2022 – Autorização prévia do 

compromisso plurianual – Aprovação 
 

Ponto 06 -  Atividades de Enriquecimento Curricular – Ano letivo 2021/2022 – 

Autorização prévia do compromisso plurianual – Aprovação 
 

Ponto 07 -  Transportes escolares 2021/2022 – Autorização prévia do compromisso 

plurianual – Aprovação 
 

Ponto 08 -  Transportes escolares 2021/2022 – Protocolos de cooperação com 

entidades – Autorização prévia do compromisso plurianual – Aprovação 
 

Ponto 09 -  Transportes escolares 2021/2022 – Transferências para as freguesias – Aprovação 
 

Ponto 10 -  Serviço de refeições escolares 2021/2022 – Protocolo a celebrar com IPSS 

– Autorização prévia do compromisso plurianual – Aprovação 
 

Ponto 11 -  Contratação de serviços de lavagem, desinfeção e desodorização de 

equipamentos de deposição de resíduos urbanos, indiferenciados e 

seletivos do Concelho – Autorização prévia do compromisso plurianual e 

aprovação de abertura do procedimento … / … 
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Ponto 12 -  Execução de arruamentos, rede de abastecimento de águas e rede de 

drenagem de águas residuais no Casal do Cabreiro e Carcaça – Arcena – 

Alverca do Ribatejo – Autorização prévia do compromisso plurianual e 

aprovação da abertura do procedimento  
 

Ponto 13 -  Abertura de procedimento para aquisição de serviços de manutenção e 

parqueamento do Aquamatrix – Ajuste direto – Critério material – 

Compromisso plurianual – Aprovação  
 

Ponto 14 -  Regulamento do Prémio de Teatro “Mário Rui Gonçalves” – Aprovação 
 

Ponto 15 -  Regulamento de Atribuição de Espaços do Piso Superior do Mercado 

Retalhista de Alhandra – Aprovação 
 

Ponto 16 -  Cessação da isenção de pagamento das taxas de estacionamento de 

viaturas automóveis em zonas controladas por máquinas reguladoras de 

estacionamento rotativo – Aprovação 
 

Ponto 17 -  Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – 

Apoio às famílias 
 

Ponto 18 -  Parque Linear Ribeirinho da Póvoa de Santa Iria e Praia dos Pescadores  
 

 

Atendendo às limitações impostas pela pandemia COVID-19, pela Situação de 
Calamidade atualmente em vigor, e nos termos do Artigo 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 
19 de março, na sua redação atual, mais informo que: 

 

(i) Seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde, para lá dos eleitos e dos 
técnicos municipais essenciais ao funcionamento da sessão, não será permitido o 
acesso de público ao auditório da SFRA, com exceção dos inscritos no Período 
Reservado à Intervenção do Público, nos termos descritos na página seguinte; 

(ii) A sessão será transmitida em streaming e permanecerá arquivada digitalmente no 
canal Youtube do Município, podendo ser acompanhada em direto através do 
endereço https://www.youtube.com/user/cmvilafrancadexira/; 

(iii) Todos os participantes na sessão - eleitos, técnicos e eventual público - deverão 
observar o cumprimento das regras de distanciamento social e etiqueta 
respiratória, respeitando os circuitos de circulação e os lugares pré-definidos, a 
obrigatoriedade de uso de máscara e a desinfeção regular das mãos.  

… / … 

… / … 

https://www.youtube.com/user/cmvilafrancadexira/
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20H00 - PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

 

Os cidadãos(ãs) interessados(as) em intervir no período reservado ao público, 
poderão fazê-lo: 
 

(i) Por via digital, remetendo as suas perguntas para o endereço de correio eletrónico 
assembleia.municipal@cm-vfxira.pt, até às 16h00 do dia 24 de maio, 

• por escrito, sendo lidas pelo Presidente da Assembleia Municipal;  

• ou gravadas em suporte vídeo com a duração máxima de três 
minutos, sendo exibidas no decurso da sessão; 

e, em ambas as situações, respondidas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
Saliente-se que devem tratar-se de questões concretas e, no caso dos vídeos, 
respeitarem o tempo limite definido, caso contrário não serão apresentadas. 

 

      No referido correio eletrónico, deverá constar o nome completo e o número de 
identificação civil do(a) interessado(a), autorizando a Assembleia Municipal a 
utilizar esses dados expressamente para fins de registo informático e tratamento 
administrativo, e para identificação do(a) interessado(a) na transmissão streaming 
da sessão. 

 

(ii) Presencialmente, devendo para tal comparecerem a partir das 19 horas e 30 
minutos do dia da sessão no hall de entrada das instalações da SFRA, com o intuito 
de se inscreverem junto dos serviços de apoio à Assembleia Municipal. 
 

De seguida, deverão aguardar no exterior do auditório até que sejam chamados 
pela Mesa da Assembleia Municipal. A entrada e permanência no local onde 
decorre a sessão da Assembleia Municipal far-se-á pelo período de tempo 
estritamente necessário para que cada inscrito(a) coloque as questões que 
pretende e tome conhecimento das respostas dadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal.  

 
 

Quaisquer questões adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato telefónico 
com os serviços de apoio da Assembleia Municipal, através do número 263 285 601. 
 

Vila Franca de Xira, 18 de maio de 2021 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
– Fernando Paulo Ferreira – 

… / … 
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