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Concelho de Vila Franca de Xira
Mais de 34.800 vacinas administradas

Até à data de redação desta notícia foram já administradas no 
Concelho de Vila Franca de Xira mais de 34.800 vacinas para 
a Covid-19. Com a 1.ª dose, foram vacinadas 18.422 pessoas. 
Com a vacinação completa um total de 9.688 pessoas. 
A população mais idosa ou com dificuldades de deslocação até 
ao Centro de Vacinação conta com o apoio da Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira. Se existirem dificuldades de transporte 
até ao Centro de Vacinação, pode ser solicitado este apoio  
à Autarquia, através do telefone 263 270 885 ou do  
e-mail smpc@cm-vfxira.pt. O Serviço Municipal de Proteção 
Civil irá analisar cada caso, encontrando as soluções mais 
adequadas às necessidades manifestadas.

Atual

Para fazer face aos impactos sociais 
e económicos trazidos pela pande-
mia de COVID-19, a Câmara Muni-
cipal criou o Programa “Vila Franca 
de Xira Apoia”, estabelecendo um 
conjunto alargado de ações diri-
gidas às Famílias, ao Associati-
vismo, ao Emprego e Desenvolvi-
mento Económico e às Instituições, 
as quais representam um total de 
cerca de 3 milhões de euros em 
apoio diretos e indiretos. No que 
respeita à economia local têm con-
tinuidade, até junho, as isenções do 
pagamento de taxas e rendas dos 
estabelecimentos comerciais sitos 
em imóveis municipais encerrados, 
bem como dos mercados retalhis-
tas municipais.

Programa “Vila Franca de Xira Apoia” 
Isenções de taxas e rendas em imóveis municipais 
continuam até junho
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Cara e Caro Munícipe,
Durante o mês de abril, o executivo municipal visitou diversas obras realizadas ou em curso pela Câmara Municipal e 
pelos SMAS de Vila Franca de Xira, percorrendo neste âmbito todos os territórios do nosso Concelho. Através destas 
visitas, ficou bastante evidente muito do trabalho que esta Autarquia tem vindo a realizar nos últimos meses, ao mesmo 
tempo que apoiou as populações no combate à pandemia de Covid-19. Apesar de todas as alterações que tivemos que 
introduzir ao nosso normal funcionamento, a Câmara Municipal nunca deixou de exercer a sua atividade, prosseguindo 
sempre com as empreitadas programadas. Continuámos assim a realizar o nosso trabalho em prol do desenvolvimento 
do Concelho, ajudando também à dinâmica da economia local e à manutenção de muitos postos de trabalho. Isso tradu-
ziu-se num conjunto alargado de intervenções que abrangem áreas muito diversas, tais como a requalificação de espaços 
públicos, de equipamentos desportivos, de recreio e de lazer, melhorias de acessibilidade em vias de circulação rodoviária 
e pedonal, valorização de património histórico, cultural e turístico, infraestruturas de eletricidade, água e saneamento, 
criação de bolsas de estacionamento e também melhoramentos na habitação social, no comércio municipal e em esta-
belecimentos de ensino e de saúde. Muitas destas obras beneficiaram de cofinanciamento europeu, sendo de sublinhar a 
enorme eficiência da Câmara Municipal na aprovação de candidaturas a estes financiamentos e a correspondente robus-
tez financeira, capacidade de gestão e de execução da Autarquia, que tornam possível a criação de cada vez mais qualidade 
de vida para todos. 

Também nas últimas semanas, a Câmara Municipal deu passos muito importantes na melhoria dos serviços municipais ao 
nível da comunicação e interação digitais, acompanhando desta forma as rápidas mudanças e evoluções que se verificam 
na área tecnológica, e que se tornaram ainda mais prioritárias devido à pandemia de covid-19. Destaco quatro projetos 
municipais que concretizam a vontade desta Autarquia em ter uma cada vez melhor comunicação com os seus munícipes, 
visitantes e investidores:

- A criação de novas funcionalidades no atendimento online da Loja do Munícipe, tornando-o mais interativo e mais sim-
plificado;

- A entrada em funcionamento da plataforma do Urbanismo NO PAPER, que introduz a desmaterialização dos processos 
urbanísticos e a sua tramitação por meios digitais;

- O lançamento de um novo site municipal com um design renovado e mais atrativo, sendo também mais intuitivo, intera-
tivo e eficiente.

- O lançamento de uma aplicação para telemóvel com conteúdos especificamente direcionados para a área do Turismo, 
facilitando o acesso à informação a todos quantos nos visitam.

Estes e muitos outros investimentos realizados pela Câmara Municipal nas suas diferentes atribuições e competências, 
são o espelho da nossa dedicação ao serviço público e ao bem-estar das nossas populações.  Com a motivação acrescida 
e a expetativa de que a situação pandémica mantenha a evolução positiva que tem sido registada nas últimas semanas, 
continuaremos diariamente a trabalhar em prol destes mesmos objetivos.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

ALBERTO MESQUITA

Editorial



4
MAI | JUN | 2021 

Programa integrou várias iniciativas

Revolução de Abril evocada pelo Município 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinalou ao longo do mês de abril os 47 anos de Democracia 

em Portugal com uma programação composta por várias iniciativas. De destacar a visita a algumas 
obras realizadas ou em curso, em todos os territórios do Município de Vila Franca de Xira.

Destaque

Av. Batista Pereira - Alhandra
Investimento total: 753.000,00 € 
Investimento Municipal: 377.000,00 €

Mercado de Alhandra - 135.000,00 €

UF Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa - EN 10
Investimento Municipal: 3.400.000,00 €

Requalificação da Rede de Águas e Saneamento na Rua Palha Blanco - 
Castanheira do Ribatejo - 194.931,42 €

Av. Infante Dom Pedro - Alverca do Ribatejo
Investimento total: 655.000,00 € 
Investimento Municipal: 301.000,00 €
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Programa integrou várias iniciativas

Revolução de Abril evocada pelo Município 

Destaque

Muro na Rua dos Combros - Calhandriz - 90.100,00 €

Praça Bartolomeu Dias (Quinta da Mina) - Vila Franca de Xira - 41.817,00 €

Eixo Povos / Quinta da Grinja - Vila Franca de Xira
Investimento Total: 2.579.362,91 €
Investimento Municipal: 1.729.362,91 €

Eixo Santa Sofia / Quinta da Mina - Vila Franca de Xira
Investimento Total: 2.292.784,49 €
Investimento Municipal: 1.290.284,21 €

Requalificação das Rotundas da Bolonha e dos Caniços - 41.500,00 €

Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense - Póvoa de Santa Iria
Investimento superior a 200.000,00 € 
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Acontece

Largo do Forte da Casa - 320.000,00 € Talude da EN 248 - 3 (Casal do Álamo) - 157.465,00€

Quinta Municipal da Subserra - S. João dos Montes - 158.000,00 €

Padrões do Termo de Lisboa - Forte da Casa - 19.000,00 € Polidesportivo das Quintas - 90.495,46 €

Póvoa de Santa Iria e Vialonga  - Investimento Municipal no seu conjunto superior a 410.000,00 €

Pavilhão Desportivo Municipal das Cachoeiras  - 159.412,00 €
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A Câmara Municipal lançou a 20 de abril um novo site 
na internet do Município, criado com o objetivo de se 
constituir como uma ferramenta mais responsiva 
e mais intuitiva, e contemplando uma configuração 
que reflete as mais recentes diretivas de acessibili-
dade Web.
Novo layout, reorganização da informação e novas 
ferramentas de relacionamento com o munícipe, 
visitante ou investidor fazem parte deste novo espaço 
de comunicação da Autarquia.
Este renovado meio de comunicação municipal acom-
panha a evolução que se tem realizado nos últimos 
tempos através das novas formas e suportes criados, 
sendo outra forma de estar mais perto da população.
Para valorizar e destacar a oferta Municipal de cariz 
turístico foi também criada uma aplicação móvel e 
gratuita, para plataformas IOS e Android, com vista 
a servir os que nos visitam. A estrutura desta apli-
cação apresenta-nos seis menus intuitivos como 
Visitar; Ar livre; Comer; Dormir; Eventos e Contactos 
Úteis. A navegação é funcional e os pontos de inte-
resse assinalados em mapa permitem uma fácil per-
ceção geográfica.
O download da APP para os diferentes sistemas está 
disponível no Site Municipal, no respetivo ícone, e 
terá, em breve, suporte de tradução para várias lín-
guas.

Novos site e app municipais

Iniciativa integrou comemorações do “25 de Abril”
Monumento de Homenagem a José Álvaro Vidal em Alverca do Ribatejo
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
inaugurou no dia 25 de abril uma escul-
tura de homenagem a José Álvaro Vidal, 
no Jardim Municipal José Álvaro Vidal, em 
Alverca do Ribatejo.
O monumento que passa a marcar a 
entrada do Jardim Municipal com o seu 
nome, é da autoria de António Antunes, 
renomado cartoonista, comissário da 

Exposição Cartoon Xira e artista plástico 
vila-franquense.
José Álvaro Vidal (1933-1999) foi o impul-
sionador da Fundação CEBI em Alverca do 
Ribatejo. Dirigente associativo, autarca e 
colaborador em várias publicações regio-
nais e nacionais, é uma figura de referên-
cia na cidade de Alverca do Ribatejo e no 
Concelho de Vila Franca de Xira.

Durante a manhã do mesmo dia decorreu 
a Sessão Solene da Assembleia Municipal, 
transmitida  em direito através do canal 
de Youtube e da página de Facebook do 
Município tendo em conta as contingên-
cias vividas devido à pandemia covid-19. 
As duas iniciativas integraram o programa 
comemorativo dos 47 anos do “25 de Abril” 
do Município de Vila Franca de Xira.
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Acontece

Plataforma NO PAPER em funcionamento desde 5 de abril
Processos Urbanísticos na Autarquia podem já ser submetidos online
Entrou em funcionamento a 5 de abril a Plataforma NO PAPER, 
que permite a desmaterialização dos processos urbanísticos, 
passando a sua tramitação a ser feita de forma digital. Este é 
um passo muito importante para os serviços de Urbanismo da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que tem como objetivos 
a desburocratização e a modernização administrativas.
Esta solução de desmaterialização vai trazer grandes melhorias 
no serviço que é prestado pelo Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística da Câmara Municipal, tornando-o mais rápido, 
mais eficiente e mais transparente. Permite reduzir de forma sig-
nificativa o número de atendimentos presenciais e permite tam-
bém que no futuro seja reduzida ao mínimo a existência de papel 
nos processos de gestão urbanística.
A Plataforma NO PAPER estará acessível através do site da 
Câmara Municipal, sendo de utilização simples e intuitiva e per-

mitindo a submissão de processos de 2.ª feira a domingo, 24 horas 
por dia. Os pedidos são recebidos e tramitados com informação 
automática sobre os documentos necessários, sendo também de 
imediato apresentados os custos associados a cada operação.

Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila 
Franca de Xira (SMAS VFX) obtiveram no passado dia 21 de abril 
a acreditação do laboratório de águas e efluentes pela norma 
ISO/IEC 17 025:2018, concedida pelo IPAC- Instituto Português de 
Acreditação.
Partindo da construção das novas instalações do Laboratório de 
Análise de Águas e Efluentes, inauguradas em outubro de 2019, 
projetadas de acordo com as exigentes normas, legislação e 
regras de boas práticas, foi possível concretizar um objetivo defi-
nido pela Administração dos SMAS VFX – o reconhecimento for-
mal, a nível nacional e internacional, da sua competência técnica 
para a realização de ensaios de controlo da qualidade da água. 
Atualmente, os SMAS VFX são, a nível nacional, uma das poucas 
entidades gestoras municipais com um laboratório acreditado 

para a realização de análise de águas, estando criadas as condi-
ções para continuar a evoluir no sentido de estender a acreditação 
a novos parâmetros e novos ensaios, assim como na possibilidade 
de oferecer esses serviços a clientes externos.
Além desta acreditação, os SMAS VFX possuem também a certifi-
cação da qualidade pela ISO 9001:2015, a acreditação para ensaios 
de Ruído Ambiente e a Qualificação pelo IPQ, do laboratório de 
Contadores. Estas certificações revelam o empenho na atualiza-
ção dos seus serviços e o compromisso assumido com a qualidade 
e melhoria contínua, a fim de melhor satisfazer as necessidades 
dos seus clientes. Os SMAS demonstram assim estar à altura de 
novos desafios, cada vez mais exigentes, na área da preservação 
do ambiente e garantia da segurança da água de consumo, salva-
guardando o bem-estar e saúde dos seus clientes.

Certificação emitida pelo Instituto Português de Acreditação
Acreditação do Laboratório dos SMAS de Vila Franca de Xira 
abre portas a novos desafios 
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promove mais uma 
edição do Orçamento Participativo (OP). Com uma verba global 
de 1.000.000,00€, pretende-se incrementar a participação dos 
cidadãos na escolha e decisão de projetos a implementar no Con-
celho.
O OP 2021 apresenta-se segmentado em três vertentes: Orça-
mento Participativo Geral (OPG), Orçamento Participativo para 
Entidades (OPE) e Orçamento Participativo Jovem (OPJ). No OPG 
são enquadrados os projetos que visem a execução de interven-
ções em todo o território concelhio propostos por cidadãos recen-
seados no Concelho de Vila Franca de Xira. No OPE incluem-se 
intervenções a realizar em entidades que prossigam fins públi-
cos na área geográfica do município, propostos por associações 
e coletividades. 
Estas duas vertentes do OP 2021 (Geral e Entidades) recebem 
propostas até 15 de junho.

Apresentação de propostas até 15 de junho
Orçamento Participativo 2021 – A sua oportunidade de fazer a diferença!

Apresentação de propostas:

- Através do Portal do OP (https://op.cm-vfxira.pt/)
- Por correio eletrónico (op@cm-vfxira.pt)
-  V ia CTT (Praça Bartolomeu Dias, n.º 9, 
2600-076 Vila Franca de Xira)

Os critérios de elegibilidade e outras informações disponíveis 
no Regulamento de Participação.

Mais mais informações sobre a apresentação de propostas 
ou outras sobre o projeto, poderá ser enviado email para: 
op@cm-vfxira.pt 
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Acontece

Município reforça o seu papel no âmbito das políticas ambientais 
Franc@d.PTação – Plano para adaptação às alterações climáticas 
em fase de acompanhamento
O projeto Franc@d.PTação, que visa criar o Plano Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-VFX), teve a pri-
meira reunião de acompanhamento no dia 9 de março. O projeto, 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi aprovado, no 
âmbito da sua candidatura ao programa EEA Grants, Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu.
A implementação do Franc@d.PTação contará com uma taxa de 
financiamento de 85%, suportada pela linha de financiamento 
europeu EEA Grants alinhando as vulnerabilidades e medidas 
identificadas no Programa de Ação para Adaptação às Alterações 
Climáticas (P-3AC).

A apresentação oficial do Franc@d.PTação reporta a dezem-
bro de 2020, onde foram conhecidos os projetos vencedores do 
Programa Ambiente financiados pelos EEA Grants, dedicados ao 
tema Projetos para reforçar a adaptação às alterações climáticas 
a nível local. 
A par do projeto submetido pelo Município de Vila Franca de 
Xira, foram ainda conhecidos 16 outros projetos do Programa 
Ambiente financiados pelos EEA Grants no âmbito da Small Grants 
Scheme#3. A cerimónia contou com a presença e intervenção do 
Ministro do Ambiente e Ação Climática - João Pedro Matos Fer-
nandes e da Secretária Geral do Ambiente - Alexandra Carvalho.

Começou em maio o projeto da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira para a 
recolha seletiva de resíduos urbanos bio-
degradáveis (RUB), tais como restos de 
comida ou desperdícios de fruta e legu-
mes sem condições de serem consumi-
dos. Nesta primeira fase de implementa-
ção o projeto contempla duas vertentes 
-  a recolha de proximidade, no setor resi-
dencial da cidade da Póvoa de Santa Iria, 
através da distribuição de cerca de 13.000 
baldes de 7 litros destinados à separação 
e recolha de resíduos, bem como  a reco-
lha junto de Restaurantes e frutarias ade-
rentes, Refeitórios Escolares e Mercados 
Municipais, em todo o Concelho. 
A implementação deste projeto decorre 
da aprovação da candidatura apresentada 
pela Autarquia ao Portugal 2020 – Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), 
tendo por objetivos a proteção do Ambiente 
e a promoção de uma cada vez maior efi-
ciência no uso de recursos. 

Na Póvoa de Santa Iria
Recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis a partir de maio

O projeto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para a recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) vai ser 
alargado à cidade de Alverca do Ribatejo. A recente aprovação de mais uma candidatura da Autarquia ao Portugal 2020 – Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), permite dar continuidade ao projeto já em curso 
na cidade da Póvoa de Santa Iria.
Com um investimento global de 455 mil euros, cofinanciados pelo Fundo de Coesão a 75%, este projeto irá concretizar a recolha 
seletiva de RUB em 14.845 alojamentos na cidade de Alverca, que se estima sejam responsáveis pela produção de 22,7% dos bio-
resíduos do Concelho de Vila Franca de Xira.

Candidatura a fundos europeus aprovada dá continuidade ao projeto já em curso na Póvoa de Santa Iria
Recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis 
vai ser alargada à cidade de Alverca do Ribatejo
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A diversidade de intervenção na Escola
Jornadas da Educação ao longo do mês maio

A 1.ª edição das “Jornadas da Educação”, iniciativa da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, decorre ao longo do mês de 
maio e conta com quatro encontros e dois seminários. 
As sessões propostas têm como objetivo debater temas que 
reflitam a diversidade da intervenção da Escola e de Vila Franca 
de Xira, Cidade Educadora com docentes, pessoal não docente, 
pais e encarregados de educação, técnicos com funções na área 
da educação, alunos e restante comunidade educadora. Preten-
de-se ainda promover a inclusão e contribuir para os objetivos 
do Perfil dos Alunos para o Século XXI e do ODS 4 (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável n.º 4) – garantir o acesso à educa-

ção inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunida-
des de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
O próximo Encontro “Profissional +” está marcado para o dia 
26 de maio, a partir das 18h00, na Fábrica das Palavras em 
Vila Franca de Xira. Os Seminários decorrem nos dias 19 e 31 
de maio, com a sessão de abertura marcada para as 10h00, na 
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do 
Ribatejo.
Todas as sessões são de participação gratuita mediante inscri-
ção prévia através de ficha de inscrição. Para mais informações 
consulte o programa e inscreve-se em www.cm-vfxira.pt.

Ano letivo 2021/2022
Inscrições para as Atividades de Enriquecimento Curricular já decorrem 
Já estão abertas as inscrições para a oferta educativa nas ativi-
dades de enriquecimento curricular (AEC) no âmbito da “Escola a 
Tempo Inteiro” para o próximo ano letivo, 2021/2022.
As Atividades de Enriquecimento Curricular destinam-se aos alu-
nos do 1.º ciclo do Ensino Básico e são atividades gratuitas, de 
caráter facultativo, mas de frequência obrigatória após a inscri-
ção para o ano letivo em causa. Decorrem após o período curri-
cular da tarde, até às 17h30, e funcionam no estabelecimento de 
ensino. 
As atividades oferecidas são escolhidas por cada Agrupamento de 
Escolas, de acordo com o seu Projeto Educativo, sendo as mais 
frequentes as seguintes: inglês (apenas para 1.º e 2.º anos), yoga, 
atividade física e desportiva, expressões (musical, corporal, dra-
mática e plástica) e iniciação à programação (apenas para o 4.º 
ano).
A “Escola a Tempo Inteiro” é um programa implementado pela 
Autarquia, em parceria com os Agrupamentos de Escolas e diver-
sas entidades parceiras.
As inscrições podem ser feitas online, no site da Câmara Munici-
pal, na área da Educação e da "Escola a Tempo Inteiro" ou presen-
cialmente no Agrupamento de Escolas.
Para mais informações consulte www.cm-vfxira.pt  ou o Agrupa-
mento de Escolas do seu educando.
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Acontece

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu, no dia 15 de 
maio, o Fórum de Discussão dedicado ao tema “Mulheres Migran-
tes e Igualdade de Género – Desafios”.
O evento pretendeu ser um momento catalisador na prevenção 
das discriminações de género, procurando consciencializar para a 
igualdade de género na comunidade de pessoas nacionais de países 
terceiros. A iniciativa esteve integrada no Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes do Concelho de Vila Franca de Xira.
Duas mulheres migrantes do Concelho (Rafaely de Oliveira, brasi-
leira e Maria da Conceição Santos, cabo-verdiana), com várias for-

mações pessoais, académicas e profissionais, partilharam o seu 
testemunho, visando marcar um ponto de partida para a promo-
ção de uma discussão de ideias e experiências, aberta também aos 
participantes. O fórum contou ainda com a presença de Elisabete 
Andrade (Presidente da Associação cabo-verdiana FINABRAVA) e 
de Dulcineia Semedo (Vogal do Conselho Fiscal da Associação dos 
Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira). A moderação esteve 
a cargo de Ângela Monteiro, responsável pelo Serviço de Promoção 
das Comunidades da Embaixada da República de Cabo Verde em 
Portugal.

Para prevenção da discriminação
Fórum “Mulheres Migrantes e Igualdade de Género - Desafios”

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
promove, a 15 de junho, o 1.º Fórum da 
Rede para a Empregabilidade no Conce-
lho de Vila Franca de Xira, entre as 10h00 
e as 13h00, na Sociedade Filarmónica de 
Recreio Alverquense (SFRA), em Alverca 
do Ribatejo.
O 1.º Fórum, que visa também apresentar 

um balanço relativo ao primeiro ano de 
implementação da Rede da Empregabili-
dade no Concelho, congrega e disponibi-
liza ofertas ao nível da qualificação profis-
sional, emprego e empreendedorismo no 
Concelho, canalizadas através dos elemen-
tos que compõem aquela estrutura.
As ofertas são dirigidas à população com 

maiores vulnerabilidades e pretende 
potenciar a inclusão social e a (re)integra-
ção profissional das pessoas sinalizadas e 
apoiadas através das estruturas de inter-
venção direta da Rede.
Várias organizações do sector público e 
privado, de carácter social ou empresarial 
compõem esta rede que, através de uma 
ação concertada, promovem oportunida-
des formativas, de capacitação e de acesso 
ao mercado de trabalho. 
O evento conta com a parceria da Asso-
ciação Portuguesa de Emprego Apoiado 
(APEA), diversas organizações publicas e 
privadas, contando ainda com empresas do 
tecido empresarial e associativo do Conce-
lho.
O Município de Vila Franca de Xira, apos-
tando estrategicamente numa política ativa 
de coesão social, está empenhado em pro-
mover as condições de acesso ao mercado 
de trabalho às pessoas em situação de des-
vantagem, seja económica, de isolamento  
ou de ausência de competências.

1.º Fórum para a Empregabilidade – 15 de junho
Inserção social através de oportunidades formativas e profissionais 
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O Balcão da Inclusão, em funcionamento desde 2019 na Loja do 
Munícipe, em Vila Franca de Xira, é o resultado de uma estratégia 
política local, que visa a construção de um Concelho mais inclu-
sivo.
Este serviço Municipal presta um atendimento especializado a 
pessoas com deficiência/incapacidade, bem como aos seus fami-
liares, disponibilizando informação adequada e um acesso mais 
facilitado aos seus direitos e deveres cívicos.
Outras respostas municipais, dirigidas a pessoas com deficiência 
ou com incapacidade, temporária ou definitiva, estão também dis-
poníveis nomeadamente o Banco de Ajudas Técnicas (BAT), pelo 
qual é possível obter, a título temporário e gratuito, equipamentos 
técnicos que facilitam a prática de higiene, mobilidade, repouso, 
assim como o programa Xiradapta que promove obras de adapta-
ção, permitindo a mobilidade dos munícipes nas suas residências, 
pela eliminação das barreiras arquitetónicas e comunicacionais 
existentes no interior, ou no acesso ao lar.  

O Balcão da Inclusão foi criado na sequência de um protocolo de 
cooperação estabelecido entre o Município e o Instituto Nacional 
de Reabilitação, em abril de 2019, sendo o serviço prestado sujeito 
a marcação prévia, através de pedido dirigido à loja do Munícipe 
ou através do serviço digital, disponível através do site da Câmara 
Municipal. Após agendamento, o atendimento será realizado na 
Loja do Munícipe, em Vila Franca de Xira, ou noutro polo de aten-
dimento descentralizado a acordar, estando ainda previsto que 
este se realize na residência do utente, nos casos em que a pres-
tação do serviço assim o exija. Sob pedido, o Balcão da Inclusão 
prestará também atendimento, em Língua Gestual Portuguesa, à 
comunidade com deficiência auditiva. 
Estas iniciativas resultam de uma estratégia ativa que a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a executar de forma 
contínua, destacando-se como um exemplo de boas práticas à 
escala nacional, na promoção e valorização da cidadania das pes-
soas com deficiência ou com incapacidade.

Balcão da Inclusão sediado na Loja do Munícipe 
Serviço valoriza a cidadania das pessoas com deficiência/incapacidade
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Até 16 de setembro a Liga Portuguesa contra o Cancro faz ras-
treios gratuitos no Concelho de Vila Franca de Xira. Através de 
uma unidade móvel junto a Centros de Saúde, com técnicos espe-
cializados e novos equipamentos de diagnóstico, o calendário do 
rastreio é o seguinte:
• Vila Franca de Xira: até 2 de junho;
• Alverca do Ribatejo: 4 de junho a 7 de julho;
• Vialonga: 8 a 23 de julho;
• Póvoa de Santa Iria: 26 de julho a 16 de setembro.
O acordo entre as Autoridades de Saúde e Liga Portuguesa contra 
o Cancro estabelece que os rastreios sejam feitos às mulheres do 
Concelho, utentes dos Centros de Saúde, com idades compreendi-
das entre os 50 e os 69 anos (entendidos sexo e idade como fatores 
de risco), mediante receção de convocatória (carta) para a morada 
da utente que consta nos registos do ACES. O documento indicará 
a data, o horário e o local a que deve dirigir-se para a realização 
da mamografia. As instalações e a equipa técnica cumprem com 
todos os procedimentos de segurança e higienização previstos 
para o controlo da pandemia pela COVID-19. Está também garan-
tido o acesso às pessoas portadoras de mobilidade reduzida.
O serviço funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00 (informações pelos contactos 245 
009 299 ou pelo 915 999 890).
A iniciativa da responsabilidade da Liga Portuguesa Contra o Can-

cro (LPCC, Núcleo Regional do Sul), em parceria com a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), a 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e o ACES, é uma aposta 
na prevenção deste tipo de cancro através de um diagnóstico pre-
coce.
A deteção precoce do cancro de mama pode significar a sua cura. 
Contamos consigo. Cuide de si e da sua saúde!

Para mulheres entre 50 e 69 anos
Unidade móvel faz rastreio gratuito do Cancro de Mama

Combater a Pandemia do Sedentarismo

Atividade Física depois dos 65 anos

Todas as pessoas com mais de 65 anos 
devem fazer 2h30 a 5h por semana de 
atividade física moderada ou 1h15 a 
2h30 de atividade física vigorosa. 
Na atividade física moderada consegue 
manter uma conversa, mas não conse-
guirá cantar. Na atividade física vigorosa 
apenas consegue dizer algumas pala-
vras entre cada respiração, mas não 
conseguirá manter uma conversa.
Inicie a atividade gradualmente, aumen-
tando a frequência, intensidade e dura-
ção.
Para prevenir quedas, deve fazer ativi-
dades que promovam o equilíbrio em, 
pelo menos, 3 dias da semana. Acon-
selham-se atividades de fortalecimento 
muscular, em pelo menos, 2 dias da 
semana para benefícios adicionais.
Não se deixe vencer pelo sedentarismo! 
Alguma atividade física é melhor do que 
nenhuma. Todos os movimentos contam 
e serão um ganho para a sua saúde. A 
atividade física reduz a mortalidade, o 

aparecimento de hipertensão e diabe-
tes, melhora a saúde mental e o sono e 
ajuda a prevenir quedas.
Se tiver doenças que possam limi-
tar a atividade física, aconselhe-
-se junto do seu médico. É impor-

tante manter-se ativo, ainda que 
dentro das limitações que possa ter. 
Para mais informações consulte a 
página do Programa Nacional para a  
Promoção da Atividade Física em www.
pnpaf.pt.

Pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) - Unidade de Saúde Familiar Reynaldo dos Santos (USF)

Fontes:  Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, DGS; Physical Activity Guidelines for Americans 2nd edition, US Department of Health 
and Human Services, 2018 | Autores: Beatriz Abreu Cruz*, Raquel F. Castro* | Revisto por Carla Cardoso Jorge* e Rui Queiroz Valério*
*Médicos da USF Reynaldo dos Santos
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O projeto Rede para a Empregabilidade já está em curso no Muni-
cípio de Vila Franca de Xira. Desenvolvida no âmbito do trabalho 
da Rede Social, a Rede para a Empregabilidade é uma estrutura 
territorial composta por um conjunto de organizações do sector 
público e/ou privado, de carácter social ou empresarial, com ou 
sem fins lucrativos, que partilham as mesmas preocupações face 
aos desafios da empregabilidade e da inclusão socioeconómica 
num dado território. O projeto tem como objetivo o desenvolvi-
mento de ações concertadas e integradas para aumentar opor-
tunidades formativas, de capacitação e de acesso ao mercado de 
trabalho.
Tendo por base o diagnóstico da situação do Concelho de Vila 
Franca de Xira, esta Rede trabalha três eixos estratégicos: o 
emprego, o empreendedorismo e a qualificação profissional.
Até ao momento, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pro-
moveu ações de formação em emprego apoiado e estão também 
a ser feitas reuniões com algumas empresas para apresentação 
do projeto e das suas vantagens para o empregador. O trabalho 
da rede começa a ter alguns resultados, que se têm traduzido na 
colocação de algumas pessoas no mercado de trabalho. O projeto 
conta com a participação da APEA – Associação Portuguesa de 
Emprego Apoiado e são parceiros o IEFP – Instituto do Emprego 
e Formação Profissional; as Juntas de Freguesia; IPSS’s com téc-
nicos afetos ao SAASI; Agrupamentos de Escolas; Gabinetes de 

Inserção Profissional e o Gabinete de Investimento, Economia e 
Inovação da Câmara Municipal.
É também parceira da rede, a Fábrica do Empreendedor, em fun-
cionamento na Casa da Juventude de Alverca.

Rede para a Empregabilidade e Fábrica do Empreendedor são projetos em curso 
Município de Vila Franca de Xira apoia o emprego, o empreendedorismo 
e a qualificação profissional

Já se encontra aberto ao público o Espaço de Coworking na Casa 
da Juventude de Alverca do Ribatejo, que tem como principal obje-
tivo fomentar o empreendedorismo jovem, criando as condições 
necessárias para que os jovens do Concelho possam iniciar ou 
desenvolver os seus projetos empresariais nas áreas das Indús-
trias Alternativas e Criativas, entre outras áreas empresariais. 
A gestão deste espaço é da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, funcionando nos dias úteis, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00 e destina-se a pessoas singulares ou 
coletivas e associações cujos membros tenham idades compreen-
didas entre os 16 e os 35 anos. Pode ser utilizado nas seguintes 
modalidades: utilização regular, com periocidade definida; utiliza-
ção pontual, sem periocidade definida.
No caso da utilização regular, pressupõe a apresentação de uma 
candidatura e pode ter a duração de até 3 anos para a modalidade 
de Projetos, até 2 anos para a modalidade Empresarial e sem 
prazo para as utilizações pontuais diárias. As utilizações pontuais 
não estão sujeitas a candidatura, sendo os pedidos de utilização 
analisados em função da disponibilidade dos Postos de Trabalho.
Os estudantes do ensino secundário e ensino superior, residentes 
no Concelho de Vila Franca de Xira, podem utilizar o Espaço de 
Coworking para o desenvolvimento ou concretização de projetos 
e trabalhos individuais ou de grupo apenas na modalidade de uti-
lização pontual, através da apresentação do Cartão de Estudante, 
sendo a utilização gratuita.

A utilização deste Espaço obedece ao pagamento das taxas em 
vigor no Regulamento de Tabela de Taxas e Preços da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira. Para a modalidade de utilização 
regular com periocidade definida as taxas são aplicadas a partir do 
segundo ano de utilização dos Espaços Coworking.
Para mais informações consulte o regulamento no Portal da Juven-
tude em juventude.cm-vfxira.pt.

Já em funcionamento! 
Espaço de Coworking na Casa de Juventude de Alverca do Ribatejo
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Foi a última prova de atletismo realizada antes da pandemia e 
prevê-se que venha a ser a primeira a realizar-se em 2021. Numa 
parceria entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Xis-
tarca, a Corrida das Lezírias realiza-se nos dias 29 e 30 de maio, 
sem assistência de público.
A corrida, que decorrerá nos dois dias entre as 9h30 e as 19h00, 
terá partida e chegada no Cais do Cabo da Lezíria de Vila Franca 
de Xira, com 10 km de percurso feitos inteiramente em plena Lezí-
ria, com o Tejo como cenário de fundo, num espaço que permite 
o controlo de acessos e a realização do evento no estrito cumpri-
mento das orientações da Direção-Geral de Saúde e do plano de 
contingência para eventos desportivos.

A prova terá 8 partidas separadas por escalão, num máximo de 
200 por cada um, nos vários períodos do fim de semana, para 
garantir o distanciamento físico entre os atletas.
Em cada partida, os atletas estarão separados com um distancia-
mento de 2m e sairão apenas 4 elementos de cada vez com um 
intervalo de 5 segundos. Os atletas serão organizados de acordo 
com o tempo de prova que estimam realizar, partindo os mais 
rápidos à frente, de forma a evitar aglomerações.
Será um regresso, em segurança, à competição nacional de even-
tos desportivos na modalidade do atletismo, depois do período 
pandémico da Covid-19.
As inscrições são feitas online no site da Xistarca.

Corrida das Lezírias – está a decorrer o período de inscrições
O regresso à competição em segurança

Inscrições limitadas
Programa Desportivo “Parado é que não” está de regresso

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira volta a apresentar um 
diversificado programa de atividades de grupo e fitness, em maio, 
que visa sensibilizar a importância da prática de atividade física 
no Concelho.

De participação gratuita e dirigido a todas as idades, este pro-
grama, desenvolvido pelo Município de Vila Franca de Xira, convi-
da-o a manter uma vida ativa e boa forma física, enquanto desfruta 
dos espaços verdes urbanos localizados por todo o Concelho, em 
momentos de salutar convívio.
Esta edição do programa será a primeira após o confinamento  
originado pela Covid-19 e será necessária inscrição prévia junto 
das entidades organizadoras. Será vedado o espaço (9m2 para 
cada participante), e a sua participação terá um limite de 15 a 20 
pessoas. 
Próxima atividade:

30 maio – 10h30  - ZUMBA

Apoio: Sport Clube Recreativo Cabo Vialonga
Ringue Cabo Vialonga, junto ao Clube 
Inscrições: prévias e limitadas no Sport Clube Recreativo Cabo 
Vialonga (email: scrcabodevialonga@gmail.com)
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recebeu a distinção de 
Organizador do Ano 2020 pela Federação de Triatlo de Portugal. 
O prémio foi entregue na Gala do Triatlo que se realizou no pas-
sado dia 24 de abril, na tribuna de honra do Estádio do Jamor. A 
Câmara Municipal esteve representada, na entrega deste prémio, 
pelo vereador com o pelouro do Desporto, António Félix.
Este reconhecimento deve-se ao facto de, num só fim-de-se-
mana e num momento particularmente difícil de plena pandemia, 
a Autarquia vila-franquense ter organizado três eventos: a Taça 
do Mundo de Paratriatlo, o Campeonato da Europa de Estafetas 
Mistas e o Campeonato do Mediterrâneo. Todos os eventos decor-
reram com elevados padrões de qualidade, que mereceram elo-
gios das instâncias internacionais que tutelam a modalidade, bem 
como dos atletas e técnicos dos países participantes.

Pela organização de 3 eventos internacionais
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recebe prémio 
"Organizador do Ano 2020" da Federação de Triatlo de Portugal

O Complexo Desportivo Municipal de Vila Franca de Xira reabriu ao 
público no dia 3 de maio, após o período de confinamento devido à 
Covid-19 . O espaço foi entretanto objeto de uma completa renova-
ção, incluindo o seu ginásio com novos aparelhos de musculação 
e cardiofitness, num investimento de perto de 75 mil euros.
As suas atividades serão feitas agora após reserva obrigatória 

e marcação para utilização, semelhante à utilização livre que já 
acontecia nas piscinas municipais, respeitando todas a regras de 
segurança segundo a Direção-Geral da Saúde.
Contactos para marcação:
Complexo Municipal das Piscinas de Vila Franca de Xira
Telefone: 263 275 258

Sujeito a marcação prévia
Complexo Desportivo Municipal já reabriu
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Com o objetivo de proporcionar melhores condições à comunidade educativa da escola Básica Álvaro Guerra, o 
Município de Vila Franca de Xira está a levar a cabo um projeto de remodelação, com ênfase para a construção 
de um novo edifício polivalente, num investimento de perto de 1.400.000,00 €.
A intervenção, que se prevê concluída em agosto, passa a permitir a instalação de um refeitório, respetiva copa 
e zonas de apoio ao mesmo, proporcionando o serviço de refeições na escola, bem como a implementação da 
“Escola a Tempo Inteiro”, essencial no apoio às famílias.
De referir ainda o investimento municipal no apetrechamento da escola, com novo mobiliário e equipamento 
para todos os espaços escolares, com ênfase para a instalação de uma Sala do Futuro, visando promover a 
melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar, através do uso de tecnologia e de mobiliário que privilegia 
a ação do aluno, favorecendo a motivação, a criatividade e o envolvimento do mesmo na construção individual 
ou coletiva do conhecimento.
A reabilitação da Escola Básica Álvaro Guerra encontra-se ao abrigo de candidatura ao Portugal2020 – 
Programa Operacional Regional de Lisboa, no âmbito do eixo prioritário “Investir na educação, na formação e 
na formação profissional para aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida”.
Este investimento vem na sequência de vários outros feitos também nas escolas básicas do concelho no último 
ano, bem como na escola a tempo inteiro, atividades de enriquecimento curricular, refeições escolares, ação 
social escolar, transportes e apoio a atividades e projetos educativos. 

Vila Franca de Xira

Escola Álvaro Guerra remodelada 
melhora vivência educativa
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Alhandra

Estabilização de Talude na EN 248-3 em Alhandra
Investimento: 157.464,69 € (Valor c\ IVA)
Data de início: dezembro’20
Previsão de conclusão: junho’21(2.ª fase da intervenção)

• [OBRA EM CURSO] 

Requalificação do Largo Moisés do Carmo permite melhor fruição do espaço
Esta obra foi a proposta mais votada na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, 
no âmbito do Orçamento Participativo 2018, visando os seguintes objetivos:

• Reorganização das áreas de circulação pedonal e de estadia;
• Reordenamento de lugares de estacionamento;
• Criação de uma praça de táxis;
• Recuperação do equipamento e mobiliário urbano;
• Relocalização de luminárias pré-existentes;
• Reorganização de área verdes;
• Plantação de 15 novas árvores.

Investimento: 95.400 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: junho´21
Previsão de conclusão: julho’21

• [OBRA EM CURSO] 
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Criação de Paragem de Autocarros na EN116 - Urbanização Malvarosa - Alverca do Ribatejo
Investimento: 59 013,19 € (Valor c\ IVA)
Data de início: novembro’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

• [OBRA EM CURSO] 
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Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Criação de Bolsas de Estacionamento – EN1 - 3 - Estrada da Vala – Castanheira do Ribatejo
Investimento: 157.471,28 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: outubro´20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Execução da Passagem Superior Pedonal na EN 10, ao Km 129+700, junto à Urbanização da Malva Rosa - 
Alverca do Ribatejo
Investimento: 630.647,00 € (Valor C\IVA)
Data de início: janeiro´21
Previsão de conclusão: agosto’21

• [OBRA EM CURSO]

Alverca do Ribatejo
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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
Investimento: 214.983 € (Valor C/IVA)
Data de início: maio´21
Previsão de conclusão: agosto’21

• [OBRA EM CURSO]

Póvoa de Santa Iria

Estacionamento na Praia dos Pescadores – Póvoa de Santa Iria – Alteração do Pavimento
Investimento: 136.739,47 € (valor com IVA)
Data de início: novembro’20
Previsão de conclusão: junho’21

• [OBRA EM CURSO]
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Reabilitação do Pavimento na Variante de Vialonga - Troço entre a Rotunda da Presa e a Rotunda de Acesso 
à Rua dos Combatentes da Grande Guerra – Vialonga
Investimento: 75.235,91€ (Valor C/IVA)
Data de início: mar´21

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Vialonga

Reabilitação – Habitação Social – Eficiência Energética – Bairro PER do Bom Retiro – Vila Franca de Xira
Investimento: 395.988,57€ (Valor C\ IVA) 
Data de início: abril´20

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Vila Franca de Xira
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Execução de Marcas Rodoviárias – 2020/2021
Investimento: 11.965,29 € (Valor C\ IVA) 
Data de início: maio´20
Previsão de conclusão: outubro’21

• [OBRA EM CURSO]

Concelho

Limpeza das linhas de água concluída em maio 
Investimento total: 56.362,50 €
Data de início: fevereiro´21
Previsão de conclusão: maio’21

• [OBRA CONCLUÍDA]

A limpeza contempla as seguintes ribeiras:
FREGUESIA DA CASTANHEIRA: 
Vala paralela ao Caminho de ferro desde a Tudor à MANI-
TU; Vala perto do Bar MIX; Vala em Gabions frente à EPAL 
entre a CP e a A1; Margem direita do Rio Grande da Pipa, 
na zona da Vala do Carregado; Ribeira da Castanheira a ju-
sante do Caminho de ferro.

FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA: 
Ribeira de Povos zona da Cova da Camela; Ribeira da Mata 
na Urbanização Terraços da Encosta.

FREGUESIA DE VIALONGA: 
Vala em Gabions e degraus perto do Centro de Saúde; Ri-
beira da Fonte Santa Quintanilho; Ribeira da Carvalha zona 
industrial; Ribeira da Granja, desde 20 m a montante do 
CM 1255, até entroncamento com a Ribeira de Alpriate.

FREGUESIA DE ALHANDRA, S. JOÃO DOS MONTES 
E CALHANDRIZ: 
Troço da Ribeira da Silveira em Trancoso, Zona das Mora-
dias; Afluente da Ribeira da Silveira na Calhandriz, zona 
estrada a montante das Piscinas; Ribeira da Silveira pon-
te na Calhandriz limite com Alverca; Troço da Ribeira da 
Aboia.

FREGUESIA DE ALVERCA E SOBRALINHO: 
Troço da Ribeira do Bom Jesus; Linhas de água na Rotunda 
do Alambique.

FREGUESIA DA PÓVOA E FORTE DA CASA:
Vala paralela à estação elevatória, desde a CP até ao en-
troncamento com a outra vala.

Vala paralela à estação elevatória - Póvoa de Santa Iria

Ribeira da Castanheira

Linhas de água na Rotunda do Alambique - Alverca do Ribatejo
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BF20 em Vila Franca de Xira
Teresa Huertas venceu o Prémio Bienal de Fotografia

Teresa Huertas é a grande vencedora do Prémio Bienal de 
Fotografia – BF20, pelo seu conjunto de obras “Atmós [Pas-
sagens #1]”, tendo recebido da Autarquia um prémio no valor 
de 5.000,00€. O Júri da BF20 decidiu também pela atribuição 
de uma Menção Honrosa a Humberto Brito, pelo seu trabalho 
“Estrada de Fantasmas”. A decisão do Júri de Premiação, com-
posto por António Pinto Ribeiro, Emília Tavares, Liliana Couti-
nho, Raquel Henriques da Silva e Tobi Maier, foi anunciada no 
dia 8 de maio, data em que abriu ao público a primeira exposição 
do programa curatorial da BF20, “Deambulação e Itinerância”, 
patente no Núcleo Sede do Museu Municipal, em Vila Franca de 
Xira, até 26 de setembro.
Após a exposição patente no Celeiro da Patriarcal, apresentam-
-se ainda duas exposições paralelas que integram o programa 
curatorial. “Deambulação e Itinerância”, patente no Museu 
Municipal até 26 de setembro, e “Fotoutopia: Construções Ima-
ginárias”, na Fábrica das Palavras, a partir de 18 de setembro e 
até 21 de novembro’ 21. 

Abriu ao público a 18 de maio’ 21, no Núcleo Museológico “A Póvoa 
e o Rio”, Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria, a exposição “A 
Póvoa da Dom Martinho”, mostra que surge na sequência da extin-
ção da Associação D. Martinho, associação cultural povoense que, 
durante mais de duas décadas, teve por objetivo aprofundar e 
divulgar o conhecimento dos valores identitários daquela cidade, 
da qual resultou a cedência de acervo patrimonial à Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira.
A exposição que agora se apresenta traduz o trabalho desta 
Associação, no que à preservação e divulgação da história local 
da cidade da Póvoa de Santa Iria diz respeito, divulgando junto do 
grande público, e sobretudo das gerações mais jovens, o legado 
desta associação.  Para além de uma breve exibição de alguns tes-
temunhos da história da própria associação, fazem parte da mos-
tra um conjunto de pequenos núcleos temáticos, com conteúdos 
retirados da sua coleção, que ilustram pedaços significativos da 
matriz identitária povoense.
A denominação da Associação D. Martinho provém do nome pela 
qual a localidade passou a ser conhecida “A Póvoa da Dom Marti-

nho” quando, em meados do século XV, Dom Martinho Vaz de Cas-
telo Branco se tornou o 7.º Senhor do Morgado da Póvoa, morgadio 
que oficialmente se estendeu por 515 anos (1348-1863). 
Este e outros aspetos da história povoense, a visitar nesta exposi-
ção, com entrada livre, patente até 31 de julho de 2022.

A mostra surge na sequência da extinção da Associação D. Martinho 
Exposição sobre história da Póvoa de Santa Iria no núcleo Museológico
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No âmbito da Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia (UE) em 2021, 
a Câmara Municipal de Vila Franca apre-
senta a Exposição “Europa à Vista?”, que 
abre ao público no próximo dia 5 de junho, 
na Fábrica das Palavras, em Vila Franca 
de Xira.
Esta mostra expositiva é composta por 
100 desenhos do cartoonista grego 
Michael Kountouris, a par com a realiza-
ção da Cartoon Xira no Celeiro da Patriar-
cal, que marca a atualidade e a reflexão 
sobre a UE dos nossos dias, tendo em 

conta temas como o brexit, a imigração, 
as alterações climáticas e da economia, 
para além da necessidade premente de 
definir e implementar estratégias con-
sertadas de combate à pandemia de 
Covid-19.
Michael Kountouris já conta com uma 
carreira com mais de 30 anos, tendo 
sido muitas vezes premiado através dos 
desenhos humorísticos. 
Patente até 29 de agosto’21 conta com 
entrada livre e limitada de acordo com 
as normas da Direção-Geral da Saúde.

Desenhos humorísticos de Michael Kountouris
Fábrica das Palavras recebe exposição “Europa à Vista?”

A Cartoon Xira está de regresso ao Celeiro da Patriarcal, em Vila 
Franca de Xira, de 5 junho a 29 agosto, para nos dar a conhecer 
a retrospetiva dos melhores cartoons publicados no ano de 2020. 
Esta que é uma das maiores e mais prestigiadas exposições dedi-
cadas ao Cartoon no nosso País, apresenta duas mostras exposi-
tivas “Cartoons do Ano 2020” e “Rosstoons”, de Ross Thomson.
“Cartoons do Ano 2020” reúne trabalhos de alguns dos maiores 
cartoonistas portugueses da atualidade. Na edição de 2020, vol-
tamos a contar com a presença de dois cartoonistas vila-fran-
quenses, António Antunes – que desde a primeira edição colabora 
com a Câmara Municipal e comissaria esta Exposição – e Vasco 
Gargalo, a que se juntam André Carrilho, António Maia, Rodrigo 
Matos, Henrique Monteiro, Cristiano Salgado, Cristina Sampaio, 
Nuno Saraiva e, pela primeira vez, o cartoonista João Fazenda.
“Rosstoons” é da autoria do escocês Ross Thomson, o convidado 
internacional desta que já é a 22.ª edição da Cartoon Xira.
Ross Thomson conta com uma longa e prestigiada carreira, os 
seus desenhos cheios de cor e bom humor prometem estimular o 
pensamento crítico e leve de quem visite esta mostra expositiva. 

Nos últimos anos tem vindo a participar em concursos de car-
toons, tendo conquistado mais de 100 prémios e distinções.
A Cartoon Xira é de entrada livre e limitada de acordo com as nor-
mas da Direção-Geral da Saúde.

22.ª Edição da Cartoon Xira 
O melhor do Cartoon regressa ao Celeiro da Patriarcal

O Município de Vila Franca de Xira dispõe 
de um novo Posto de Realidade Virtual. 
Disponível no Núcleo-Sede do Museu, esta 
nova solução de realidade virtual desen-
volve-se a partir do mapeamento territo-
rial em 3D da cidade de Vila Franca de Xira, 
a partir da qual é possível, de forma intera-
tiva, e através de uma sinalética simples e 
intuitiva, identificar e aceder virtualmente 
a pontos de interesse, núcleos museoló-
gicos e outras informações culturais rele-
vantes desta cidade.
À entrada de cada Núcleo Museológico, o 
visitante tem à sua disposição visitas vir-

tuais a exposições, bem como acesso a 
conteúdos multimédia de forma rápida, 
segura e totalmente interativa. A qualquer 
momento da visita é possível retomar a 
vista aérea 3D no mapa da cidade, onde o 
visitante pode aceder a outros pontos de 
interesse, cuja identificação por tipologia é 
facilitada através das legendas e simbolo-
gia apresentada.
A implementação deste projeto inova-
dor divide-se por várias fases. Estando já 
disponível ao público a primeira fase, que 
incide sobre a cidade de Vila Franca de 
Xira, o objetivo do Município é alargar esta 

solução virtual a todo o Concelho, valori-
zando assim a nossa Cultura, Património e 
Identidade, apostando na Inovação e Aces-
sibilidade.

Município apresenta projeto inovador na área da Cultura e Património
Novo posto de Realidade Virtual no Núcleo-Sede do Museu Municipal
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Programa lúdico para crianças
Palácio dos Pequeninos está de volta à Quinta da Piedade

O “Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo 
para a infância, está de regresso ao Palácio da Quinta da Piedade, 
na Póvoa de Santa Iria.
A primeira edição deste ano tem início marcado a 15 de maio, com 
a Oficina de Dança Criativa “Emoções que Dançam”, orientada por 
Inês Nunes. Ainda durante o mês de maio, no dia 29, poderá assis-
tir à Oficina de Música “Na Aldeia dos Bicharocos”, orientada por 
Carolina Gaspar e Marilyn Brito. 

Esta edição conta também com uma Oficina de Teatro “A Caixa 
Onde Guardo Tudo o Que Sinto”, orientada por Catarina Loureiro, 
e agendada para o dia 5 de junho. Por fim, a 12 de junho, está 
disponível uma Oficina de Música “Tubossauro”, orientada por Gil 
Gonçalves.
Esta iniciativa é de entrada gratuita, mediante inscrição nos 30 
minutos que antecedem as atividades, com limite de participantes 
de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

No Rio Tejo
Barco Varino Liberdade retoma visitas e passeios a bordo

Volta o bom tempo e a possibilidade de usufruirmos de atividades 
ao ar livre. Nada como descobrir o barco varino Liberdade, um 
núcleo museológico que, numa única experiência, reúne natureza, 
cultura e tradição. A visita a esta embarcação típica inclui um pas-
seio que permite navegar pelos baixios, mostrando a beleza natu-
ral e as condições de exceção com que nos deparamos na Reserva 
Natural do Estuário do Tejo.

Tome nota das próximas visitas agendadas:
MAIO
DIA 19 - 10h00 Vila Franca de Xira – Conchoso 
DIA 22 - 15h00 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 
DIA 23 - 10h00 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 
DIA 30 - 10h00 Vila Franca de Xira – Museu “A Póvoa e o Rio”

JUNHO 
DIA 03 - 10h00 Vila Franca de Xira – Volta aos Mouchões 
DIA 05 - 15h00 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 
DIA 06 - 10h00 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 
DIA 19 - 15h00 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações 
DIA 20 - 10h00 Marina Parque das Nações – Vila Franca de Xira 
DIA 23 - 15h00 Vila Franca de Xira – Vala Real da Azambuja
As visitas encontram-se sujeitas às medidas de proteção no 
âmbito da pandemia.

Informações e marcações: varinoliberdade@cm-vfxira.pt ou pelo 
telefone 263 285 605.
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Vinho de produção exclusivamente Muni-
cipal, o “Encostas de Xira” associa-se da 
melhor forma à nossa atividade turística, 
cultural e gastronómica, sendo agora pos-
sível adquiri-lo em mais pontos de venda, 
quer em lojas/espaços físicos quer atra-
vés de encomenda online, em diversos 
sites da especialidade e a revendedores 
direcionados para particulares. A Câmara 
Municipal alargou a venda do seu vinho 
a garrafeiras virtuais e outros vendedo-

res que expedem para todo o País este 
produto que se constitui, cada vez mais, 
como produto turístico e de afirmação 
da marca Vila Franca de Xira, Ligações 
Fortes. Também a distribuição específica 
para a restauração e grandes superfícies 
foi pensada, no sentido de poder abranger 
várias zonas. Consulte as páginas oficiais 
e todos os contactos dos novos pontos de 
venda onde disponibilizamos “Encostas 
de Xira” em www.cm-vfxira.pt.

A Câmara Municipal formalizou no passado 
mês de abril a candidatura para registo do 
Colete Encarnado no Inventário Nacional 
de Património Cultural Imaterial, na cate-
goria de Tradições Festivas.
Depois da distinção nas 7 Maravilhas da 
Cultura Popular, o compromisso do Muni-
cípio para com as suas tradições firma-se 

com esta candidatura, cujo objetivo será 
garantir o seu vínculo e memória coletiva.
Invariavelmente associado a pessoas, o 
património imaterial é garantido na pas-
sagem de testemunho entre gerações, 
seja de um ofício, um preceito ou técnica 
e, neste caso em concreto, de uma festi-
vidade tradicional. Para que não dependa 

exclusivamente da memória é essencial 
que se proteja e conserve o que é carac-
terístico, peculiar e capaz de caracterizar 
uma cultura. A festividade Colete Encar-
nado encerra um sentido de pertença e de 
identidade, uma expressão cultural parti-
lhada em comunidade e, desde há muito, 
alargada ao conhecimento além fronteira. 
Com quase 90 anos de existência e numa 
sentida homenagem à figura e ofício do 
Campino, parte integrante da região, o 
Colete Encarnado decorre da vontade de 
preservar e valorizar aspetos culturais e 
tradições relacionadas, cujo registo será o 
garante da sua continuidade e defesa. 
Para instruir a candidatura, na qual a 
Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira 
se constitui como parceira institucional, a 
par da colaboração da empresa Quater-
naire Portugal, foi reunida documentação 
impressa e audiovisual que será agora 
analisada pela Direção Geral do Patri-
mónio Cultural. Caso aprovada, o Colete 
Encarnado passará a estar inscrito no 
Inventário Nacional de Património Cultural 
Imaterial, condição fundamental para uma 
eventual Candidatura a Património Imate-
rial da UNESCO.

Garantir a defesa e memória coletiva da Festa 
Colete Encarnado é candidato a Património Cultural Imaterial

Marca turística
Vinho “Encostas de Xira” em mais pontos de venda

Garrafeiras 
e outros pontos online:
Wines.&.Beer -4 –All.by.Portugal.pt

PhillExpress

Distribuição exclusiva para restauração / grande 

distribuição 

WhiteDrinks

ONCE UPON A WINE® (zona de Cascais e Sintra)
Em Loja:
 Vila Franca de Xira
• Posto de Turismo Municipal
• Barbearia dos Vinhos
• Intermarché
• Mercado Municipal - Lugar 32

São João dos Montes
• Loja de Vinhos “Encostas de Xira” 
 - Quinta de Subserra
• Intermarché Alhandra
• Supermercado Coviran de Alhandra
• “Carnes e Companhia”, São João dos Montes

Arruda dos Vinhos
• Intermarché

Samora Correia
• Requinte Tradicional (Mercado)

Lisboa
• Loja dos Vinhos de Lisboa 
 – Mercado da Ribeira

Aveiro
• Marinha Passagem – (projeto turístico)
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Proteja-se a si e aos seus
Prevenção de incêndios

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vai criar no seu Cen-
tro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO), um novo 
bloco operatório com uma área de construção de 54 m², contri-
buindo desta forma para a modernização das instalações situadas 
na Castanheira do Ribatejo. A obra está orçada em 77.310,63€, 
beneficiando de um apoio de 15.000,00€ por parte da CCDRLVT – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo.
A intervenção irá dotar o CRO de Vila Franca de Xira com uma área 
destinada a cirurgias de esterilização de animais errantes e ani-
mais alojados naquelas instalações municipais, numa ação que dá 
continuidade às intervenções que têm vindo a ser realizadas pela 
Autarquia no sentido de modernizar as instalações existentes, 
dotando-as com melhores condições de conforto e promovendo o 
bem-estar animal.

Continuia a modernização das instalações 
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO) 
de Vila Franca de Xira vai ter um novo bloco operatório

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira alerta todos os cida-
dãos para o risco dos incêndios rurais, relembrando que a coin-
cidência da época mais seca do ano com a época mais quente faz 
com que estejam reunidas as condições propícias para a ignição e 
propagação de incêndios, sejam eles de origem natural ou provo-
cados por acção humana. Este ano esse risco é acrescido devido 
ao aumento de pluviosidade durante o Inverno em relação a anos 
anteriores, favorecendo o crescimento da vegetação e conse-
quentemente a carga combustível nos espaços rurais.
Assim sendo recomenda-se:
1) mantenha uma faixa até 2 m limpa de vegetação ou com pavi-
mento;
2) até 10 m evite ter sebes vivas, cercas, silvas, canas ou vegeta-
ção acumulada;
3) elimine arbustos que cresçam debaixo da copa das árvores 
perto da casa (trata-se de uma situação extremamente perigosa 

porque permite que as chamas se propaguem dos arbustos para 
as copas das árvores, e daqui para o seu telhado). Quando cortar 
vegetação, remova-a, triture-a e espalhe no terreno ou enterre-a. 
Evite queimar porque assim melhora a fertilidade e estrutura do 
seu solo, não liberta carbono na atmosfera e reduz as ignições e 
os acidentes ao fazer uma queima.
4) As chaminés, respiradouros, janelas de frestas e outras aber-
turas, devem ser protegidos com rede anti-faúlhas (em fibra de 
aço ou metal, mínimo de 5x5 mm). É pelas faúlhas incandescentes 
que os incêndios atingem e entram nas casas;
5) Não amontoe lenhas e outros resíduos nos 50 m junto às edifi-
cações ou junto aos acessos;
6) Tenha sempre água acessível e à carga (por exemplo, rega a 
funcionar). 
Prepare-se já antes do verão e fique mais defendido se um incên-
dio rural estiver perto da sua casa.
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Em tempo de prestação de contas 
relativas ao exercício anterior, 
importa assinalar que o ano de 2020 
fica marcado pela pandemia do novo 
Coronavírus, causador da doença 
COVID-19, que condicionou a ação 
municipal. 

Sublinhamos as medidas excecionais 
e extraordinárias que a Autarquia 
adotou com o objetivo de combater 
os efeitos negativos da pandemia 
no domínio do apoio às famílias, 
à economia e às empresas, ao 
movimento associativo cultural, 
desportivo e parental, às instituições 
particulares de solidariedade 
social, às associações e corpos de 
bombeiros e às Juntas de Freguesia.
O Município reforçou os apoios e 
complementos socioeducativos, 
manteve o planeamento das obras 
a executar, implementou soluções 
alternativas, com recurso aos 
meios digitais, para a promoção de 
atividades culturais e desportivas 
e assegurou medidas de proteção 
sanitária dos trabalhadores e utentes 
dos serviços públicos. 

Realçamos, igualmente, a elaboração 
dos projetos destinados ao Parque 
Linear Ribeirinho Estuário do Tejo 
Alverca do Ribatejo/Sobralinho e a 
construção de uma visão estratégica 
para o futuro do Concelho, enquanto 
documento fundamental de suporte 
à revisão do Plano Diretor Municipal 
em curso. 

No âmbito dos investimentos 
públicos, salientamos, entre os 
múltiplos investimentos realizados, 
a aquisição de dois lotes de terreno 
junto à Estação Ferroviária da 
Póvoa de Santa Iria tendo em 
vista a construção de um terminal 
rodoferroviário, a adaptação do 
edifício municipal do Ninho de 
Empresas para instalação da 
Unidade de Saúde Familiar de 
Vialonga, a requalificação da Avenida 
Baptista Pereira, em Alhandra, e 
da Avenida Infante D. Pedro (1ª 
fase), em Alverca do Ribatejo, a 
requalificação pedonal, ciclável e 
rodoviária da Estrada Nacional n.º 
10, entre a Póvoa de Santa de Iria e 
Alverca do Ribatejo, a reabilitação 
da Escola Álvaro Guerra, em Vila 
Franca de Xira, o alargamento da 
rede municipal de ilhas ecológicas e 
a promoção dos projetos de eficiência 
energética em bairros habitacionais e 
equipamentos desportivos. 

Em 2020 continuámos a trabalhar 
em prol da qualidade de vida das 
populações, contribuindo para 
construir um Concelho mais 
desenvolvido, coeso e atrativo 
para todos quantos nele residem, 
trabalham, estudam e investem. 

Caro(a) munícipe

Aqui nos encontramos a celebrar 
as conquistas da Revolução de Abril 
num Concelho que desde cedo 
assumiu a luta pela Democracia. 
A história do Concelho de Vila 
Franca de Xira confunde-se com a 
luta heroica de muitos comunistas 
e democratas, de anos e anos de 
resistência e combate ao fascismo.

A Revolução de Abril é um 
património do Povo e é um legado 
para o futuro, que importa dar a 
conhecer e, acima de tudo, fazer 
cumprir. Conquistas essas que 
foram, em 1976, consagradas 
na Constituição da República 
Portuguesa, mas que, ao longo 
dos anos, têm sofrido uma brutal 
ofensiva, que se traduz em políticas 
de subversão dos sucessivos 
governos (PS, PSD e CDS) dessas 
conquistas e de reconstrução dos 
grandes privilégios para os senhores 
do dinheiro e grande capital. 

Por isso saudamos as vastas 
iniciativas de comemoração que 
se realizam um pouco por todo o 
lado, nomeadamente os desfiles 
populares da União dos Resistentes 
Antifascistas Portuguesas nas ruas 
de Vila Franca, bem como o desfile 
da Comissão Promotora em Lisboa.
Os dados estão aí e, pelas piores 
razões, são indesmentíveis. O que 
faz crer na importância de lutarmos 
pelos nossos direitos. Ficando, 
desde já, o convite à participação nas 
comemorações do 1º Maio da CGTP, 
em Lisboa.

É que, enquanto a pobreza e o 
universo de mais de 2 milhões de 
portugueses pobres se alargaram 
neste ano de COVID-19, os 13 
maiores grupos económicos a operar 
no País tiveram lucros a rondar os 
mais de 2 260 milhões de euros.

Muitas propostas do PCP não 
se concretizaram porque foram 
bloqueadas por PS e PSD que 
insistem na obsessão do défice e 
na promoção de apoios à banca, 
como sucede com a questão do 
Novo Banco, ou que evitam a 
diversificação da aquisição de mais 
vacinas e meios de saúde pública.

Ainda assim é de valorizar que, a 
partir da ação do PCP, hoje mais 
de 280 mil trabalhadores em lay-
off recebem o seu salário a 100% 
ou que se conseguiu a renovação 
do subsídio de desemprego por 
mais 6 meses a mais de 40 mil 
trabalhadores.

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

Caro Munícipe,

O PSD trabalha para fazer mais e 
melhor a favor dos Munícipes.

Defendemos o melhor para as 
famílias, para os jovens e para os 
idosos.
Temos uma especial atenção 
para todos aqueles que são mais 
necessitados independente da idade.
Desejamos melhor qualidade de vida, 
melhor ligação da população ao rio 
Tejo e menos trânsito.
Sonhamos com um concelho onde as 
pessoas estejam em primeiro plano.

A LINHA DE APOIO À POPULAÇÃO 
IDOSA é gratuita, para apoio e 
para esclarecimento de dúvidas 
e aconselhamento em geral. Está 
disponível através do número 800 
210 119, destinada aos idosos ou 
população com mais de 55 anos do 
Concelho.
No momento já foram efectuados 1370 
contactos.

A Estratégia Local de Habitação para 
o Concelho de Vila Franca de Xira, foi 
desenvolvida pelas equipas da Divisão 
de Habitação e Intervenção Social e 
Equipa Multidisciplinar de Reabilitação 
Urbana.  
Terá um orçamento que rondará os 11 
Milhões de Euros e garantirá habitação 
condigna à população que reside 
em condições habitacionais menos 
adequadas, que têm que reunir vários 
requisitos para se poderem candidatar.
Esta estratégia será para implementar 
até 2026.

No piso superior do Piso Superior 
do Mercado Retalhista de Alhandra 
irá nascer o ESPAÇO INOVAÇÃO, 
com o objectivo de estimular o 
empreendedorismo, a criação e 
fixação de empresas e a criação de 
postos de trabalho.
O regulamento já foi criado e aprovado 
e abrange iniciativas empresariais 
privadas, desenvolvidas por 
sociedades comerciais sob qualquer 
forma jurídica que tenham ou 
constituam a sua sede no concelho de 
Vila Franca de Xira ou por empresários 
em nome individual que tenham a sua 
residência no concelho.

Desejamos saúde para todos

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

A falta de assistentes operacionais 
é um problema transversal a todos 
os agrupamentos escolares, que não 
foi resolvido no passado, agravado 
agora com as regras impostas pela 
pandemia onde a necessidade destes 
profissionais é ainda maior para que 
as cri-anças possam continuar a ir 
para a escola em segurança.

A câmara de Vila Franca de Xira 
tem contratado vários destes 
profissionais e com a nossa total 
aprovação, mas andamos a correr 
ainda contra o tempo e atrás do 
prejuízo, na tentativa de satisfazer 
os rácios do Ministério da Educação, 
mas mesmo assim ainda aquém 
destes e das necessidades dos 
agrupamentos.

A educação e as nossas escolas vão 
precisar de todo o nosso cuidado 
para que as crianças não sejam 
ainda mais prejudicadas com esta 
pandemia.

O BE defende que são necessários 
concursos extraordinários de 
professores que per-mitam às 
escolas ter condições para recuperar 
as aprendizagens, mas também de 
muitos outros profissionais que são 
essenciais à comunidade escolar, 
para a recupera-ção dos prejuízos 
causados pela pandemia.

Estas necessidades de assistentes 
operacionais, assistentes técnicos e 
outros profis-sionais para as escolas 
e jardins de infância são urgentes.

Esta contratação a conta gotas não 
conseguiu suprir as necessidades 
tanto mais que há muitas pessoas 
a responder aos concursos abertos 
para suprir a falta destes profis-
sionais, muito para além das vagas 
abertas. Estas pessoas querem 
trabalhar, preci-sam de um 
emprego e a sua força de trabalho 
não é aproveitada, quando neste 
momento seria muito importante 
criar postos de trabalho para 
combater a terrí-vel crise social que 
grassa no nosso país e concelho.  
Envolva-se no nosso trabalho. 

Contacte-nos! Saúde!

C. Patrão / Vereador do BE

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

Reunião ordinária da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/01/20

Ata nº 25/2020, da reunião de câmara ordinária de 
2020/12/16
Aprovado por unanimidade

Proposta de suplemento de penosidade e insalubridade
Aprovado por unanimidade

Integração do saldo da gerência da execução orçamen-
tal de 2020 – Mapa dos fluxos de caixa
Aprovado por unanimidade

1ª alteração modificativa ao orçamento, plano pluria-
nual de investimentos e plano de atividades e funciona-
mento municipal da Câmara Municipal para 2021-2025
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Mapa de fluxos de caixa e alteração modificativa ao 
orçamento e plano plurianual de investimentos dos 
SMAS, ano 2021
Aprovado por unanimidade

Proposta de suplemento de penosidade e insalubridade 
dos SMAS de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Apoio à realização de atividade de caráter excecional 
do movimento associativo – Associação de Promoção 
Social de Alhandra
Aprovado por unanimidade

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

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

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

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

Procedimentos concursais para cargos dirigentes – 
Alteração do júri
Aprovado por unanimidade

Eleição para a Assembleia da República 2019 – Transfe-
rência de verbas para as juntas de freguesia
Aprovado por unanimidade

Fundos de maneio para 2021
Aprovado por unanimidade

Pedido de licença especial de obras inacabadas para 
conclusão das obras de urbanização – EN10/Rua da 
República – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e o voto contra do membro 
do Bloco de Esquerda

4ª alteração ao loteamento da Quinta da Ponte, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 2/2015-AUGI, de 25/03 – 
São João dos Montes – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 43, do loteamento da Quinta da Panas-
queira I – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 438, do loteamento da Quinta da Bela Vista 
– São João dos Montes 
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 299, do loteamento da Fonte Santa - Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de pavimentos na Estrada Municipal do 
Apeadeiro – Castanheira do Ribatejo – Auto de vistoria 
para efeitos de liberação de caução
Aprovado por unanimidade

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

Requerimento e proposta - Alteração do posiciona-
mento remuneratório por opção gestionária
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do 
PS e da Coligação Mais, os votos a favor dos membros da CDU 
e a abstenção do membro do Bloco de Esquerda

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/02/03

Ata nº 1/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/01/06
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários às 
Associações no âmbito do apoio à prossecução de ati-
vidades regulares 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda 

Atribuição de apoios financeiros extraordinários a enti-
dades concelhias parceiras do Município no âmbito 
da prossecução e funcionamento da Escola a Tempo 
Inteiro 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários às Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social parceiras 
do Município no âmbito da confeção e fornecimento de 
refeições escolares e do apoio ao funcionamento dos 
refeitórios escolares
Aprovado por unanimidade

Relatórios respeitantes aos acordos de execução e con-
tratos interadministrativos de delegação de competên-
cias apresentados pelas Juntas de Freguesia, relativos 
a 2018
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade a 
remessa à assembleia municipal para conhecimento 

Relatórios respeitantes aos acordos de execução e con-
tratos interadministrativos de delegação de competên-
cias apresentados pelas Juntas de Freguesia, relativos 
a 2019
Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade a 
remessa à assembleia municipal para conhecimento 

Identificação do elenco de missões, competências, 
espaços, vias e equipamentos que se mantêm no 
âmbito da intervenção e gestão direta do Município, em 
sede de transferência de competências municipais para 
as Freguesias
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Proposta relativa ao auto de transferência de recursos 
para a União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz, no âmbito da transferência legal 
de competências municipais para os órgãos das Fre-
guesias
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Proposta relativa ao auto de transferência de recursos 
para a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho, no âmbito da transferência legal de compe-
tências municipais para os órgãos das Freguesias

Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Proposta relativa ao auto de transferência de recursos 
para a União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras, no âmbito da transferência legal de com-
petências municipais para os órgãos das Freguesias
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Proposta relativa ao auto de transferência de recursos 
para a União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa, no âmbito da transferência legal de com-
petências municipais para os órgãos das Freguesias
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Proposta relativa ao auto de transferência de recursos 
para a Freguesia de Vialonga, no âmbito da transferên-
cia legal de competências municipais para os órgãos 
das Freguesias
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

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
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros 
do PS, da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e os votos 
contra dos membros da CDU

Procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento para cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira – Desig-
nação do júri do procedimento 
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento para cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Chefe de Divisão de Projetos e Cadastro – Designação 
do júri do procedimento 
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento para cargo de direção intermédia de 2º grau - 
Chefe de Divisão da Qualidade, Ambiente e Equipamen-
tos – Designação do júri do procedimento
Aprovado por unanimidade

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

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
– Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de Casta-
nheira do Ribatejo
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 

Feiras 2021 – Constituição de fundos de maneio
Aprovado por unanimidade

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

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

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

Procedimento concursal para a constituição de reser-
vas de recrutamento – Relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado para assistente téc-
nico (vigilante-rececionista) – Recrutamento
Aprovado por unanimidade
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     DELIBERAÇÕES
Fornecimento em contínuo de leite escolar – Início do 
procedimento
Aprovado por unanimidade
Área de cedência para integração no domínio público – 
Quinta da Brandoa – A-dos- Potes - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento da Quinta do Olival das Minas 
e Quinta do Duque (lotes 1 e 32), titulado pelo alvará de 
loteamento nº 16/01, de 21/12 – Vialonga
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 

Integração de parcela de terreno no domínio público 
municipal – Rua Professor Egas Moniz - Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 160, do loteamento do Casal do Freixo – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 12, do loteamento da Quinta do Bom Jesus 
– Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 121, do loteamento da Quinta da Coutada 
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude a tardoz dos 
lotes 1 e 3, da rua 9 de agosto de 1990 – Alverca do Riba-
tejo – 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 específico de segurança 
para execução de estacas
Aprovado por unanimidade

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Estudantes de Cursos de Ensino Superior
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Atribuição de Prémios de 
Mérito e Excelência de Âmbito Escolar para o Ensino 
Básico - 2º e 3º Ciclos - início do procedimento e parti-
cipação procedimental
Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes - Edição de 2021 – Prazo para 
candidaturas
Aprovado por unanimidade

Doação de um conjunto de bens culturais pela Associa-
ção Dom Martinho – Associação de Defesa e Valoriza-
ção do Património da Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Prémio de Teatro “Mário Rui Gonçal-
ves” – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Arquivo Municipal de Vila Franca de 
Xira – Abertura de procedimento e participação proce-
dimental
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Cemitério Municipal de Vila Franca de 
Xira – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração SPEA – Projeto LX AQUILA
Aprovado por unanimidade

Proposta – Consulta pública do Projeto do Parque 
Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo Alverca do Riba-
tejo/Sobralinho
Reprovado por maioria, com os votos contra dos membros do 
PS e da Coligação Mais e os votos a favor dos membros da 
CDU e do Bloco de Esquerda

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/02/17

Ata nº 2/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/01/20
Aprovado por unanimidade

1ª alteração permutativa ao orçamento, plano pluria-
nual de investimentos e plano de atividades e funciona-
mento municipal da câmara municipal para 2021
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários às Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social parceiras 
do Município no âmbito da confeção e fornecimento de 
refeições escolares e do apoio ao funcionamento dos 
refeitórios escolares
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários a enti-
dades concelhias parceiras do Município no âmbito 
da prossecução e funcionamento da Escola a Tempo 
Inteiro
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros às Associações Huma-
nitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho no 
âmbito do reforço do financiamento municipal ao fun-
cionamento dos Grupos de Intervenção Permanente
Aprovado por unanimidade

Contrato interadministrativo de cooperação referente 
ao Cemitério de São Sebastião – União das Freguesias 
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Retirado da ordem do dia

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Clube 
Amadores de Pesca de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – Igreja 
Lusitana Católica Apostólica Evangélica (Comunhão 
Anglicana)
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
referente à cobertura do polidesportivo – Póvoa de Stª 
Iria – CPCD- Centro Popular de Cultura e Desporto
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento “Vila Franca de Xira - Um 
Doce Con(c/s)elho”
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

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

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

Procedimento concursal para a constituição de rela-
ção jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado para técnico superior (área de engenheiro civil) 
– Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Abertura de procedimento concursal para a constitui-
ção de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para técnico superior (área de segu-
rança e higiene no trabalho)
Aprovado por unanimidade

Eleição para o Presidente da República 2021 – Compen-
sação aos membros de mesa – Transferência de verbas 
para as freguesias do Concelho
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de comunicações para o Muni-
cípio – Autorização da modificação objetiva ao contrato
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de com-
partes – Quinta das Areias “Charneca” – Castanheira 
do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de com-
partes – Quinta Alegre – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Isenção de taxas inerentes ao processo no âmbito 
da operação urbanística – Rua Vasco da Gama – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento da Fonte Santa – Parcela 
2, titulado pelo alvará 1/2019-PROJES, de 29/05 – Via-
longa – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

1ª alteração ao loteamento da Quinta da Bela Vista, titu-
lado pelo alvará 1/2015-AUGI, de 12/03 – S. João dos 
Montes – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 363, do loteamento da Quinta da Ponte – S. 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 13, do loteamento da Quinta do Bom Jesus 
– Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 21, do loteamento da Quinta do Bom Jesus 
– Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 135, do loteamento da Quinta da Coutada 
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 143, do loteamento da Quinta da Coutada 
– Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Remodelação do Parque de Campismo Dr. Jaime Mar-
ques Dias Simão, bungalows e zona envolvente – Vila 
Franca de Xira – Processo de revisão de preços provi-
sório
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício “Ninho de Empresas” para ins-
talação da Unidade de Saúde de Vialonga – Vialonga – 
Processo de revisão de preços provisório
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante ciclável e 
pedonal - Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa/Alverca 
do Ribatejo - 1ª fase – Processo de revisão de preços 
definitivo
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida Bap-
tista Pereira e zona adjacente – Alhandra – Processo de 
revisão de preços provisório
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida Bap-
tista Pereira e zona adjacente – Alhandra – Auto de vis-
toria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva - Requalificação 
da avenida Infante D. Pedro - Fase 1 – Alverca do Riba-
tejo – Processo de revisão de preços provisório
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva - Requalificação 
da avenida Infante D. Pedro - Fase 1 – Alverca do Riba-
tejo – Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Remodelação das instalações do Departamento de 
Obras, Viaturas e Infraestruturas – Vila Franca de Xira 
– Conta final
Aprovado por unanimidade

Eficiência energética de fogos do PER de Povos - Eixo 
Povos/Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira – Abertura 
de procedimento e compromisso plurianual e remessa 
à Assembleia Municipal para autorização prévia do 
compromisso plurianual e abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Deliberações
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Acessibilidade inclusiva – Requalificação da avenida 
Infante D. Pedro (parque de estacionamento) – Alverca 
do Ribatejo – Abertura de procedimento e nomeação 
de coordenador de segurança em projeto e remessa à 
Assembleia Municipal para autorização prévia do com-
promisso plurianual e abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Prémios de 
Mérito e Excelência de Âmbito Escolar para o Ensino 
Básico (2º e 3º Ciclos) e Ensino Secundário – Consulta 
pública
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento Municipal do Programa da 
Escola a Tempo Inteiro – Início do procedimento e parti-
cipação procedimental
Aprovado por unanimidade

Assinatura da Petição WFMF – Apelo a uma ação 
urgente para salvar os peixes migratórios de água doce 
e proteger a biodiversidade, as fontes de alimento e os 
meios de subsistência
Aprovado por unanimidade

Plano Municipal do Ambiente
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/03/03

Ata nº 3/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/02/03
Aprovado por unanimidade

Contrato interadministrativo de cooperação referente 
ao Cemitério de São Sebastião – Alverca do Ribatejo – 
União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobra-
linho
Aprovado por unanimidade

Apoio mediante doação de equipamentos de proteção 
individual – Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários às Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social parceiras 
do Município no âmbito da confeção e fornecimento de 
refeições escolares e do apoio ao funcionamento dos 
refeitórios escolares
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários a enti-
dades concelhias parceiras do Município no âmbito 
da prossecução e funcionamento da Escola a Tempo 
Inteiro
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário no âmbito 
das atividades de formação da modalidade de futsal – 
Vila Franca de Xira – Associação Desportiva "Os Pesti-
nhas de Povos"
Aprovado por unanimidade

Reclassificação – Canídeo perigoso – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

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

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

Abertura de procedimento – Consulta para financia-
mento a longo prazo de investimento a incluir no plano 
plurianual de investimentos, com o objetivo de requa-
lificação do Campo Municipal de Futebol do Cevadeiro 
- Aprovação prévia da Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Fundos de maneio 2021 – Alteração de titularidade
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para o Município – Início do 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
obtenção de autorização de abertura do procedimento e 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade
Projeto de execução do novo Palácio de Justiça de Vila 
Franca de Xira e espaços exteriores envolventes – Pro-
posta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de com-
partes – Casal da Fontinha – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 14, do loteamento do Casal da Carcaça – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 122, do loteamento da Fonte Santa – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 173, do loteamento do Casal do Freixo – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, titu-
lado pelo alvará de loteamento nº 2/2011-AUGI, de 
04/05 – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Alteração ao estudo de loteamento dos Enxordeiros de 
Cima, parcela 6, e isenção de pagamento de infraestru-
turas dos lotes A91 e A92 – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Reabilitação de fogos do PER da Quinta da Piedade - 
Lotes 1 a 6 – Póvoa de Santa Iria – Processo de revisão 
de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Eixo Povos/Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira - 
Requalificação do espaço público – Processo de revisão 
de preços definitiva
Aprovado por unanimidade

Execução de bolsas de estacionamento e ligação viá-
ria entre a rua Alberto Sanches e a rua Almirante Gago 
Coutinho - Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria – 
Relatório final de análise de propostas, adjudicação, 
minuta do contrato e nomeação do diretor de fiscaliza-
ção e do coordenador de segurança em obra
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Execução da passagem superior pedonal na EN10 ao 
Km 129-700, junto à urbanização da Malvarosa – Alverca 
do Ribatejo – Desenvolvimento do plano de segurança e 
saúde – Plano de sinalização temporária e atualização 
da planta de estaleiro
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho 
de Vila Franca de Xira - Lotes 1 e 2 – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho 
de Vila Franca de Xira - Lotes 3 e 6 – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Concelho 
de Vila Franca de Xira - Lotes 4 e 5 – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares - Conce-
lho de Vila Franca de Xira - Lotes 1 a 6 – Alteração do 
diretor de fiscalização e do coordenador de segurança 
em obra
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 – Cessão da 
posição contratual
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Projeto de alteração ao Regulamento Municipal do Pro-
grama da Escola a Tempo Inteiro – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

RHLT - Candidatura "Comunidade e Turismo Sustentá-
vel" – Contribuição extraordinária – RHLT - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres
Aprovado por unanimidade

Acordo de cessação do protocolo de cooperação – Banco 
de Ajudas Técnicas – AISC - Associação de Intervenção 
Social e Comunitária
Tomado conhecimento

Protocolo de cooperação – Banco de Ajudas Técnicas – 
Casa do Povo de Vialonga e Freguesias do Concelho
Aprovado por unanimidade

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo - Alverca 
do Ribatejo/Sobralinho – Protocolo de colaboração 
sobre área do domínio público, sita em Alverca do Riba-
tejo e Sobralinho, sob jurisdição da Administração do 
Porto de Lisboa, SA
Aprovado por unanimidade

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo - Alverca 
do Ribatejo/Sobralinho - "Passadiços dos Salgados" – 
Autorização de aquisição de uma área de 56 998,99m2, 
a desanexar ao artigo matricial nº16, secção Y, da União 
das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do 
PS, da CDU e da Coligação Mais e a abstenção do membro do 
Bloco de Esquerda

Saudação – Dia Internacional da Mulher
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal  
de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/03/03

Ata nº 4/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/02/17
Aprovado por unanimidade

Vila Franca de Xira Apoia! – Atribuição de apoios no 
âmbito da pandemia da doença COVID–19
Aprovado por unanimidade

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

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

Abertura de concurso para vinculação dos trabalhado-
res contratados a termo resolutivo nos agrupamentos 
de escolas
Aprovado por unanimidade 

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município 
sobre o lote 362, do loteamento da Quinta da Ponte – 
São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Área de cedência para integração no domínio público – 
Casal do Pereiro -  Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de com-
partes – Herdade dos Salgados – Lezíria – Vila Franca 
de Xira 
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de com-
partes – Casal da Bandeira - Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

Remodelação do parque de campismo Dr. Jaime Dias 
Marques Simão, bungalows e zona adjacente – Vila 
Franca de Xira – Conta final
Aprovado por unanimidade
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Remodelação/conservação do pavilhão despor-
tivo municipal das Cachoeiras – Conta final
Aprovado por unanimidade

Adaptação do edifício "Ninho de Empresas" para 
instalação da Unidade de Saúde de Vialonga – 
Conta Final
Aprovado por unanimidade

Execução da acessibilidade inclusiva - Requa-
lificação da avenida Infante D. Pedro - Fase 1 – 
Alverca do Ribatejo - Conta final
Aprovado por unanimidade

Requalificação urbana e paisagística da avenida 
Baptista Pereira e zona adjacente – Alhandra – 
Conta final
Aprovado por unanimidade

Requalificação da EN10 - Rede estruturante 
ciclável e pedonal - 1ª fase - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo – Conta final
Aprovado por unanimidade

Execução de muro de contenção do talude a tar-
doz dos lotes 1 e 3 da rua 9 de Agosto de 1990 
– Alverca do Ribatejo – Processo de revisão de 
preços provisório
Aprovado por unanimidade

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a 
rua do Trabalhador e a praça da Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense – Alverca do Ribatejo 
– Contrato de cessão da posição contratual
Tomado conhecimento

Reabilitação da rua da Juventude - Troço entre a 
rua do Trabalhador e a praça da Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência ener-
gética - Bairro do PER do Carril – Castanheira do 
Ribatejo - 2ª fase – Abertura de procedimento
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do Conce-
lho de Vila Franca de Xira - Anexo para Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Projeto de requalificação da EN10 - Rede estru-
turante ciclável e pedonal - Póvoa de Santa Iria/
Forte da Casa/Alverca do Ribatejo - 2ª fase – Pro-
posta de aquisição de área de 19,42m2 do artigo 
matricial 5885, sito na Quinta das Drogas, EN10, 
KM 129 – Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade

Proposta de redelimitação das sete áreas de 
reabilitação urbana (ARU) do Concelho de Vila 
Franca de Xira e das correspondentes sete ope-
rações de reabilitação urbana(ORU) 2021-2031, 
e alterações de taxas do RMUETOU – Aprovação 
da proposta das ARU e submissão a discussão 
pública das ORU e das alterações de taxas do 
RMUETOU
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
 de Vila Franca de Xira

Realizada por videoconferência, pelas 9h30,  
do dia 2021/03/31

Ata nº 5/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/03/03
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros extraordinários 
às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social parceiras do Município no domínio da con-
feção e fornecimento de refeições escolares e no 
âmbito do Ensino Secundário
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário – 
Clube Recreativo de Alhandra 
Aprovado por unanimidade

Relatório de execução do Plano de Prevenção de 
Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas 
– 2020
Aprovado por unanimidade

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

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

Posto de Turismo - Preço de venda de artigos ao 
público
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de consumíveis de 
higiene e limpeza para os edifícios municipais e 
escolas do Concelho -  Revogação da decisão de 
contratar e autorização para início de novo pro-
cedimento
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Terra 
da Porta, Granja de Alpriate - Vialonga, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 5/1974, de 29/03 
Aprovado por unanimidade

Adesão ao modelo de cogestão para a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo e designação da pre-
sidência da Comissão de Cogestão
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos 
membros do PS e da Coligação Mais e os votos contra 
dos membros da CDU e do Bloco de Esquerda;

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade
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